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§ 68
Godkännande av kungörelsen.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
____________________________
§ 69
Godkännande av dagordning.
Ordföranden informerar om följande tillkommande ärenden till dagordningen;
Överenskommelse - avtal ensamkommande flyktingbarn ärendet
kungjordes 2011-06-07 och skickades samtidigt ut till ledamöterna
Interpellation (Ilko Corkovic) anmäls vid dagens sammanträde.
Fyra inkomna medborgarförslag anmäls vid dagens sammanträde.
Fem interpellationer (Thomas Walhqvist).
Per Lublin (ÖP) anser att dagordningen inte ska godkännas eftersom
extraärendet Överenskommelse - avtal ensamkommande flyktingbarn inte
skickades ut med kallelsen.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående ändringar.
____________________________
§ 70

Dnr 2011/86-042 KS

Kalmarsunds Gymnasieförbund - årsredovisning/kvalitetsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2010.
Kalmarsunds Gymnasieförbund föreslår i skrivelse 2011-03-15 fullmäktige
i respektive medlemskommun att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2010.
Eva-Lena Israelsson redogör som aktuell revisor för revisionsberättelse
2011-03-11 och meddelar att gymnasieförbundets revisorer att årsredovisningen godkänns och att direktionen/styrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerandes sign

godkänna årsredovisning 2010 för Kalmarsunds Gymnasieförbund,
samt
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bevilja ansvarsfrihet för år 2010 för Kalmarsunds Gymnasieförbunds direktion/styrelse och de enskilda förtroendevalda

Jäv
Siw Nilsson (M) och Christina Ateva (C).
Reservation
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP), Thomas Wahlqvist (ÖP) (BILAGA
2)
____________________________

§ 71

Dnr 2011/55-042 KS

Ölands Kommunalförbund - årsredovisning, revisionsberättelse
och ansvarsfrihet för år 2010.
Ordförande vid behandlingen av ärendet är förste vice ordförande Börje
Axelsson (C).
Ölands kommunalförbund överlämnar 2011-02-07 § 25 årsredovisning 2010 till medlemskommunernas kommunfullmäktige. Årets resultat
är positivt 825 tkr vilket är 5 tkr över budget.
Eva-Lena Israelsson redogör som aktuell revisor för revisionsberättelse
2011-05-10 och meddelar att revisorerna i Ölands Kommunalförbund tillstyrker att direktionen i Ölands Kommunalförbund och de förtroendevalda
i detta organ beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2010
godkänns.
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar att direktionen för Ölands Kommunalförbund inte
ska beviljas ansvarsfrihet.
Proposition
Vid proposition på ansvarsfrihet för direktionen i Ölands Kommunalförbund enligt revisorernas förslag och Per Lublins förslag finner ordföranden
att kommunfullmäktige bifaller revisorernas förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
att

godkänna årsredovisning för Ölands Kommunalförbund för år 2010,
samt

att

bevilja ansvarsfrihet för år 2010 för direktionen och enskilda förtroendevalda i Ölands Kommunalförbund.

Jäv
Jan Erici (M), Lisbeth Lennartsson (C), Stig Bertilsson (C), Peder Svensson
Justerandes sign
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(C), Sune Axelsson (S), Eddie Forsman (M), Christina Ateva (C) och Pia
Holgersson (S).
Reservation
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP), Thomas Wahlqvist (ÖP) (BILAGA
3).
____________________________

§ 72

Dnr 2010/45-042 KS

Årsredovisning för år 2010 samt koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.
Tf ekonomichef Carina Cerafiani redogör för årsredovisning 2010.
Av årsredovisningen framgår bland annat att
● Kommunens totala resultat uppgick till plus 3 mkr.
● Kommunkoncernens totala resultat uppgick till plus 11 mkr.
● Nämndernas budgetavvikelse var minus 2 mkr.
● Under 2010 investerades det för 24 mkr.
● Inga nya lån togs 2010. Däremot amorterades totalt 10 mkr.
● Personalkostnaderna uppgick totalt till 371 mkr och står för 58 procent
av kommunens totala kostnader.
● Sjukfrånvaron fortsatte att sjunka och var för helåret 4,82 procent av
total arbetstid.
● Medelåldern bland tillsvidareanställda vid årsskiftet var 48,7 år.
---------------------Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.
----------------------Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2011-03-29 § 103
årsredovisning 2010 till kommunstyrelsen för godkännande.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-04-12 § 72 kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisningen, samt
att överlämna årsredovisningen till revisorerna.
Eva-Lena Israelsson redogör som aktuell ordförande i kommunrevisionen
för revisionsberättelse upprättad 2011-04-20 där revisorerna godkänner
årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
Justerandes sign

godkänna årsredovisning 2010 för Borgholms kommun, samt
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godkänna koncernredovisningen för år 2010.

____________________________

§ 73

Dnr 2010/45-042 KS

Ansvarsfrihet 2010 kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Ordförande vid behandlingen av ärendet är förste vice ordförande Börje
Axelsson (C).
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2011-04-20 att ansvarsfrihet
beviljas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
att

bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2010.

Jäv
Jan Erici (M), Ilko Corkovic (S), Lisbeth Lennartsson (C), Eddie Forsman
(M), Pia Holgersson (S), Mikael Borgström (M), Bengt Jonsson (S), Arne
Sjögren (KD), Mats Axelsson (FP), Daniel Nilsson (C), Ulf Lafveskans (V),
Sune Axelsson (S), Peder Svensson (C), Mikael Almqvist (KD), Inger
Sundbom (S), Marcel van Luijn (M), och Siw Nilsson (M).
Reservation
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP), Thomas Wahlqvist (ÖP) (BILAGA
4)
____________________________

§ 74

Dnr 2010/45-042 KS

Ansvarsfrihet 2010, miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde.
Ordförande vid behandlingen av ärendet är förste vice ordförande Börje
Axelsson (C).
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2011-04-20 att ansvarsfrihet
beviljas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
Justerandes sign

bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden för år 2010.
Utdragsbestyrkande
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Jäv
Jan Erici (M), Birger Palm (S), Mats Karlsson (C), Björn Engström (M),
Daniel Nilsson (C) och Björn Andreen (M)
Reservation
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP), Thomas Wahlqvist (ÖP) (BILAGA
4)
____________________________

§ 75

Dnr 2010/45-042 KS

Ansvarsfrihet 2010, utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Ordförande vid behandlingen av ärendet är förste vice ordförande Börje
Axelsson (C).
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2011-04-20 att ansvarsfrihet
beviljas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden för år 2010.

Jäv
Jan Erici (M), Eva Wahlgren (C), Christina Ateva (C), Anette Andreen (M),
Björn Andreen (M), Mikael Almqvist (KD) och Mats Axelsson (FP).
Reservation
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP), Thomas Wahlqvist (ÖP) (BILAGA
4)
____________________________

§ 76

Dnr 2010/45-042 KS

Ansvarsfrihet 2010, kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2011-04-20 att ansvarsfrihet
beviljas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
Justerandes sign

bevilja ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden för år 2010.
Utdragsbestyrkande
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Jäv
Malin Lindmark-Vrijman (MP), Daniel Nilsson (C) och Marcel van Luijn (M).
Reservation
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP), Thomas Wahlqvist (ÖP) (BILAGA
4)
____________________________

§ 77

Dnr 2010/45-042 KS

Ansvarsfrihet 2010, socialnämndens verksamhetsområde.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2011-04-20 att ansvarsfrihet
beviljas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden för år 2010.

Jäv
Ilko Corkovic (S), Mikael Larsson (C), Sune Axelsson (S), Eva Karlström
(M), Erik Arvidsson (-), Mats Axelsson (FP), Björn Andreen (M) och
Annette Andreen (M).
Reservation
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP), Thomas Wahlqvist (ÖP) (BILAGA
4)
____________________________

§ 78

Dnr 2010/40-042 KS

Borgensavgift.
Ekonomiavdelningen efterfrågar i skrivelse att kommunledningen klargör
om kommunen ska hålla fast vid sin fleråriga redovisningspraxis att ta ut
avgift på beslutad borgen eller ändra praxis och basera avgiften på utnyttjad borgen. Frågan har uppkommit eftersom det finns två motsägande
beslut från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-20 §§ 203 och
204.
Vid förfrågan till Sveriges Kommuner och Landsting framgår att för att
inte riskera att det ska vara fråga om ett otillåtet statsstöd till bolaget ska
ni ta ut en marknadsmässig avgift. Vad som är marknadsmässig avgift varierar beroende på om det är fråga om ett allmännyttigt bostadsbolag
(som också har möjlighet att låna med pantbrev som säkerhet) eller anJusterandes sign
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nat kommunalt bolag. Att borgensavgiften tas ut på beslutad borgen låter
inte orimligt i och för sig och är inte heller olagligt. Jämförelse kan göras
med en checkräkningskredit där man får betala en avgift även om krediten inte utnyttjas. En möjlighet är att differentiera avgiften så att viss avgift betalas på beslutad borgen och en annan avgift betalas på den utnyttjade.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-05 § 137 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att borgensavgift ska tas ut på beslutad borgenssumma.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-05-10 § 93 kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

borgensavgift ska tas ut på beslutad borgenssumma i enlighet med
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2010-12-20 § 203 och med stöd
från Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation för att
inte riskera otillåtet statstöd till Borgholm Energi.

____________________________

§ 79

Dnr 2011/113-406 KS

Ny plan- och bygglovstaxa med Mät och karttaxa.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslog 2011-04-27 § 117 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta ny Plan- och bygglovstaxa enligt förvaltningens förslag, att gälla
från och med 2011-07-01.
Med anledning av att den nya Plan- och bygglagen träder i kraft den 2 maj
2011 har en översyn gjorts av kommunens plan- och bygglovstaxa. Ett nytt
förslag har tagits fram utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag till ny taxa. Den nya taxan är uppbyggd på samma sätt som den gamla,
men justeringar har gjorts och anpassats till den nya plan- och bygglagens
regler.
Plan- och bygglagen ger möjlighet för nämnden att ta ut en avgift i ärende om
plan, bygglov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Nämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök
Justerandes sign
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på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i
Post- och Inrikestidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka
kostnader för planprogram, om sådant behövs.
I och med lagändringen får nämnden flera nya uppgifter att hantera, främst
inom ramen för bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning men också genom den nya möjligheten att lämna planbesked.
Nämndens plan- och bygglovstaxa måste därför justeras i enlighet med den
nya plan- och bygglagen vilken föreskriver en mängd nya arbetsuppgifter för
nämnden.
Kommuner får enligt kommunallagen inte ta ut högre avgifter än som svarar
mot kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller
(självkostnaden). Kommunen behöver däremot inte ta ut avgifter utan kan
också subventionera tjänsterna med skattemedel.
Borgholms kommun har generellt haft låga avgifter jämfört med andra kommuner, men också lågt tillskott av skattemedel. Detta har resulterat i för lite
personal och övriga resurser och därmed dålig service till allmänheten. Förslaget är att höja plan- och bygglovstaxan till SKL:s normaltaxa för medelstora kommuner, dvs N-faktor = 1.
De nya avgifterna kommer i de flesta fall att bli högre och i vissa fall betydligt
högre. Till exempel kommer avgiften för bygglov för ett bostadshus om 80130 m2 bli 13 353 kronor jämfört med nuvarande 6 240 kronor.
Arne Sjögren (KD), med stöd av Birger Palm (S), reserverade sig skriftligt
mot miljö- och byggnadsnämndens beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-05-10 § 103 kommunfullmäktige
besluta i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag.

Vid dagens sammanträde redogör miljö- och byggnadschef Göran Borgö
för den nya plan- och bygglagen och förslaget till ny taxa.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta ny plan- och bygglovstaxa att gälla från 2011-07-01.

Deltagande i beslutet
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP) och Thomas Wahlqvist (ÖP) deltar
inte i beslutet.
Reservation mot beslutet
Arne Sjögren (KD), Birger Palm (S), Mikael Almqvist (KD), Erik Arvidsson (-).
____________________________
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Dnr 2011/134-706 KS

Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag.
Socialnämnden föreslog 2011-02-23 § 29 kommunfullmäktige
att anta socialförvaltningens förslag till avgifter enligt punkt 1-5 (nedan)
för nytillkomna bestämmelser där serveringstillstånd kan meddelas
enligt den nya alkohollagen, samt
att avgifterna ska träda i kraft i samband med beslutet.
Vid socialnämndens sammanträde 2011-02-23 informerade alkoholhandläggare Susanne Elmbro att Riksdagen 1 december 2010 beslutade att
anta regeringens förslag till en ny alkohollag. Den nya alkohollagen gäller
från den 1 januari 2011.
Flertalet bestämmelser i den gamla alkohollagen (1994:1738) har förts
över till den nya lagen. Lagen har även kompletterats med ett antal nya
bestämmelser såsom tillstånd och rättigheter. Det innebär att nya avgifter
ska utgå för dessa prövningar.
Nya tillstånd och rättigheter i ny alkohollag:
1. Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet för
slutna sällskap.
Alkohollagen 8 kap 4 §.
”Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas
stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där
serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få ett stadigvarande tillstånd.”
Serveringstillstånd enligt ovan beviljas som ett stadigvarande tillstånd till
slutna sällskap.
2. Tillfälliga tillstånd för provsmakning vid arrangemang.
Alkohollagen 8 kap 6 §.
”Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra
jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten
under förutsättning att
1. Arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de
drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakning
en ska äga rum, eller
2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och
erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av drycker som avses
erbjudas.
Tillståndshavare som avses i första stycket 1 skall innan arrangemanget
äger rum göra en anmälan till kommunen.”
Serveringstillstånd enligt ovan beviljas som ett tillfälligt tillstånd till allmänheten.
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3. Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe.
Alkohollagen 8 kap. 7 §.
”Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den
egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt
att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas,
får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker
vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.”
Serveringstillstånd enligt ovan beviljas som ett stadigvarande tillstånd till
allmänheten.
4. Avläggande av kunskapsprov avseende alkohollagen.
Alkohollagen 8 kap. 12 §.
”Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämpliga att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.
Sökande ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på
ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om prov som avses i 2 stycket och undantag i vissa fall från skyldigheten att avlägga prov.”
5. Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme.
Alkohollagen 8 kap 14 §.
”Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera
tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Om så
har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom
serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt denna lag
iakttas under den tid han eller hon bedriver servering där.”
Serveringstillstånd enligt ovan beviljas som ett tillfälligt tillstånd till allmänheten.
FÖRSLAG TILL AVGIFTER
1. För serveringstillstånd enligt 8 kap 4 § föreslås en ansökningsavgift på
7 100 kronor (oförändrad)
Motivering för avgiften är dels att handläggning och tillsyn motsvarar
nuvarande stadigvarande tillstånd för slutna sällskap, dels att kommunen ska godkänna aktuell lokal för varje anmält tillfälle.
2. För serveringstillstånd enligt 8 kap 6 § punkt 2 föreslås en ansökningsavgift på 4 750 kronor (oförändrad)
Motivering för avgiften är att handläggning och tillsyn motsvarar nuvarande tillfälligt tillstånd till allmänheten.
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3. För serveringstillstånd enligt 8 kap 7 § föreslås en ansökningsavgift på
4 750 kronor (oförändrad)
Motivering för avgiften är att handläggning motsvarar nuvarande stadigvarande tillstånd till allmänheten.
4. Enligt alkohollagen 8 kap 12 § ska sökande avlägga prov som visar att
han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande
föreskrifter. För detta föreslås en avgift på 2 000 kronor per provtillfälle
och person. (Ny)
Motivering till avgiften är att kommunerna ska ansvara för genomförande och administration av provet. Kommunen ska tillhandahålla lokal
och dator samt övervaka vid provtillfället.
5. För särskilt tillstånd gemensamt serveringsutrymme 8 kap 14 § föreslås en ansökningsavgift på 4 750 kronor. (Ny)
Motivering till avgiften är handläggning motsvarande nuvarande tillfälligt tillstånd till allmänheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-23 § 219 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt socialnämndens
förslag.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07 § 127 kommunfullmäktige
besluta enligt socialnämndens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta följande nya avgifter med anledning av ny alkohollag:
1. För serveringstillstånd enligt 8 kap 4 § - 7 100 kronor.
2. För serveringstillstånd enligt 8 kap 6 § punkt 2 - 4 750 kronor.
3. För serveringstillstånd enligt 8 kap 7 § - 4 750 kronor.
4. För kunskapsprov enligt alkohollagen 8 kap 12 § - 2 000 kronor/provtillfälle och person.
5. För särskilt tillstånd gemensamt serveringsutrymme 8 kap 14 §
- 4 750 kronor.

att

avgifterna ska träda i kraft i samband med beslutet.

Det noteras att de nya taxorna är föreslagna på nationell nivå samt att tidigare lokala taxebelopp kvarstår på av socialnämnden beslutade belopp
för
- tillfälligt tillstånd/slutna sällskap 650 kronor.
- förändring i tillstånd 2 000 kronor.
____________________________
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Dnr 2010/17/521 KS

Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar
län fr o m 2012
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-10 redogjorde tf ekonomichef Caroline Cerafiani för ärendet.
En ny lag (2010:1065) om kollektivtrafik träder i kraft 1 januari 2012. En
av förändringarna jämfört med nuvarande lagstiftning är att det i varje
län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. En viktig utgångspunkt i den nya lagen är att strategiska beslut om kollektivtrafik ska fattas i förvaltningsform inom en myndighet och inte som idag genom länstrafikbolag. Motivet är ökad insyn, en tydligare politisk styrning och en
bättre samordning med annan samhällsplanering.
Kollektivtrafikmyndigheten ska, i samråd med motsvarande myndigheter i
angränsande län samt med andra berörda myndigheter och organisationer
m fl, upprätta ett trafikförsörjningsprogram, som ska ange mål för den
regionala kollektivtrafiken, behovet av kollektivtrafik i länet, åtgärder för
att skydda miljön samt omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst
och lagen om riksfärdtjänst m.m.
En särskild principöverenskommelse, Organisation och samverkansformer
för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan landstinget och länets kommuner
har utarbetats. Enligt denna övertar landstinget ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunerna 1 januari 2012.
En trafikförvaltning inom landstinget kommer att ansvara för myndighetsutövning enligt lagen om kollektivtrafik samt upprättande av trafikförsörjningsprogram och annan övergripande planering av kollektivtrafiken.
För den övergripande politiska styrningen och förankringen hos kommunerna föreslås inrättande av en trafikstyrelse med 12 ledamöter (varav 6
representanter för kommunerna och 6 för landstinget).
Kommunernas aktieinnehav i Kalmar Läns Trafik AB kommer att överföras
till landstinget genom särskilt avtal om överlåtelse av aktierna per den 1
januari 2012.
Former för samråd och samverkan kring bl.a. den strategiska inriktningen
av kollektivtrafiken föreslås ske genom ett kollektivtrafikråd med tjänstemän som representerar länets samtliga kommuner, regionförbundet och
landstinget.
Beträffande frågan om skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget beaktas kostnaderna för nuvarande kollektivtrafik i 2011 års nivå,
vilket för landstingets del motsvarar 41 skatteören. För att kompensera
omfördelningen mellan kommuner till följd av skatteväxlingen görs en
mellankommunal utjämning.
Det noterades att ett särskilt avtal mellan landstinget och kommunerna
om ansvar för kollektivtrafiken i Kalmar län, med principöverenskommelJusterandes sign
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sen som grund, kommer att utarbetas för beslut senare under 2011 av
landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-05-10 kommunfullmäktige
att ställa sig bakom principöverenskommelsen, ”Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län”, mellan Landstinget i
Kalmar län och länets kommuner,
att Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet
fr o m 2012-01-01 övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst,
att genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med
41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011
års nivå fr o m 2012-01-01,
att landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per
2012-01-01 till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag
till överlåtelseavtal.
Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att
bedömningen om vilka som ska åtnjuta kommunal färdtjänst ska ligga
kvar hos kommunen.
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg
att föreslå Landstinget att interimistiskt starta Trafikstyrelsen i september
2011
att föreslå Landstinget att Trafikstyrelsen får bereda frågan om ambitionshöjningens innehåll och finansiering för de kommande åren. Därefter
kan landstinget beräkna behovet av inkomstförstärkningar och när behovet av eventuella skattehöjningar uppstår.
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på Forsmans tilläggsyrkande.
Proposition - Forsmans yrkande
Vid proposition på bifall till eller avslag på Forsmans tilläggsyrkande finner
ordföranden att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Proposition - Lublins yrkande
Vid proposition på Lublins tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns Den som vill bifalla Lublins
tilläggsyrkande röstar ja. Den som vill avslå detsamma röstar nej.
Vid omröstningen avges 5 ja-röster, 31 nej-röster och 5 ledamöter som
avstår (BILAGA 5)
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Kommunfullmäktige avslår därmed Lublins tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
att

ställa sig bakom principöverenskommelsen, ”Organisation och
samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län”, mellan
Landstinget i Kalmar län och länets kommuner,

att

Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet
fr o m 2012-01-01 övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst,

att

genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget
med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad
till 2011 års nivå fr o m 2012-01-01,

att

landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB
per 2012-01-01 till nominellt värde på villkor enligt föreliggande
förslag till överlåtelseavtal,

att

föreslå Landstinget att interimistiskt starta Trafikstyrelsen i september 2011,

att

föreslå Landstinget att Trafikstyrelsen får bereda frågan om ambitionshöjningens innehåll och finansiering för de kommande åren.
Därefter kan landstinget beräkna behovet av inkomstförstärkningar
och när behovet av eventuella skattehöjningar uppstår.

Reservation
Ilko Corkovic (S), Inger Sundbom (S), Gunnar Aldestam (S), Veronika
Fredlund (S), Monica Enberg (S), Mikael Palmqvist (S), Sune Axelsson
(S), Ulf Lafveskans (V), Eva-Lena Israelsson (S), Pia Holgersson (S),
Bengt Jonsson (S) och Birger Palm (S) till förmån för Corkoviks yrkande
om avslag på tillägg av två att-satser.
Per Lublin (ÖP), Thomas Wahlqvist (ÖP) och Erik Arvidsson (-).
____________________________

§ 82

Dnr 2011/75-106 KS

Uppsägning av medlemskap, Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning.
Borgholms kommun har sedan 2001 varit medlem och delägare i Kalmar
läns Pensionskapitalförvaltning. Medlemsavgiften uppgår till 25 000 kronor/år. Sedan inträdet har kommunen inte avsatt några medel för kapitalförvaltning varför medlemskapet ifrågasatts.
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Kommunstyrelsen föreslog 2011-05-10 § 104 kommunfullmäktige
att ansöka om utträde ur Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB.

Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ansöka om utträde ur Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB.

____________________________

§ 83

Dnr 2010/322-133 KS

Överenskommelse - avtal för mottagande av ensamkommande
flyktingbarn.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-10-05 informerade handläggare Björn Carlsson från Migrationsverket om kommunens
möjlighet att teckna avtal gällande ensamkommande flyktingbarn. Dessa
barn är definitionsmässigt asylsökande.
Det konstaterades då att Borgholms kommun redan tagit emot ett par ensamkommande barn men dessa räknas inte på detta sätt eftersom de redan beviljats asyl.
Vid ankomsten inkvarteras barnen några dagar i så kallat ankomstboende
för att därefter slussas ut i kommunerna.
Eftersom antalet barn är så stort kunde man konstatera att barnen tvingas stanna i ankomstboendet under längre tid än ett par dagar. Den 15
september uppgick antalet barn i denna boendeform till 488.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-10-05 § 473 och
2010-10-26 § 536 till individ- och familjeomsorgschef Hillevi Österbo
och arbetsmarknadsavdelningens chef Agneta Dahlberg
att ta fram förslag på en överenskommelse och hur många barn som enligt definitionen ”ensamkommande flyktingbarn” en sådan överenskommelse skulle omfatta att återrapporteras till arbetsutskottet senast 2011-01-31.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-02-01
återrapporterade myndighetsavdelningens verksamhetschef Hillevi Österbo och arbetsmarknadsavdelningens administrativa chef Agneta Dahlberg
uppdraget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-02-01 § 45 komJusterandes sign
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munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att teckna avtal med Migrationsverket om fem (5) platser, varav tre (3)
är avsedda för asylsökande ensamkommande flyktingbarn.
Vidare uppdrog arbetsutskottet till myndighetsavdelningens verksamhetschef Hillevi Österbo och arbetsmarknadsavdelningens administrativa
chef Agneta Dahlberg
att i samråd med berörda förvaltningar, överförmyndare och övriga
tjänstemän upprätta förslag på organisation för mottagande av ensamkommande flyktingbarn att presenteras vid kommunstyrelsens
behandling av ärendet 2011-02-15.
Eddie Forsman (M) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-15 återrapporterade arbetsmarknadsavdelningens administrativa chef Agneta Dahlberg uppdraget.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-02-15 § 30 efter proposition kommunfullmäktige besluta
att teckna avtal med Migrationsverket om fem (5) platser, varav tre (3)
är avsedda för asylsökande ensamkommande flyktingbarn.
Vidare uppdrog kommunstyrelsen till arbetsmarknadsavdelningens administrativa chef Agneta Dahlberg
att i samråd med socialförvaltningen och övriga berörda förvaltningar,
överförmyndare och övriga tjänstemän upprätta förslag på organisation för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Eddie Forsman (M) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt yrkande om remiss till utbildningsnämnden, socialnämnden
och överförmyndaren.
Kommunfullmäktige återremitterade 2011-03-21 § 41 ärendet för
att efterhöra utbildningsnämndens, socialnämndens och överförmyndarens synpunkter på eventuell överenskommelse om att teckna avtal för
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Ärendet har därefter remitterats till utbildningsnämnden, socialnämnden
och överförmyndaren för synpunkter som inkommit med följande synpunkter:
Socialnämnden 2011-04-27 § 53: Hillevi Österbo och Agneta Dahlberg
har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Borgholms kommun skall
kunna ta emot ensamkommande asylsökande flyktingbarn. Uppdraget innebär även att planera för en förvaltningsövergripande organisation med
gemensamt ansvar.
Förslaget är att avtalet som skrivs mellan Borgholms kommun och Migrationsverket bör omfatta fem platser varav tre platser är för asylsökande
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-06-13

68-99

sid 18 (30)

ungdomar. Åldersintervallet bör ligga mellan 14 år till och med 18 år. Inledningsvis var planeringen att ungdomarna skulle placeras i familjehem
men då det visade sig vara stora svårigheter att finna lämpliga familjer
blev det inget alternativ.
De lokaler som nu är aktuella för gruppboende ligger på Badhusgatan i direkt anslutning till Skattemyndigheten och Försäkringskassan. Under förutsättning att avtalet kommer att omfatta fem platser så får varje ungdom eget rum med tillgång till gemensamt allrum och kök. Lokalkostnaden står arbetsmarknadsavdelningen för genom pengar från Migrationsverket.
En arbetsgrupp har skapats som består av tjänstemän från socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, gymnasieförbundet, kultur- och fritidförvaltningen, överförmyndarnämnden (anm. överförmyndarna) och arbetsmarknadsavdelningen. Syftet med gruppen är att skapa ett förvaltningsövergripande ansvar och synsätt.
Socialnämnden ansvarar för myndighetsutövningen vilket innebär att
myndighetsavdelningen kommer att anställa en handläggare som arbetar
gentemot ungdomarna. Personalkostnaden svarar arbetsmarknadsavdelningen för genom ersättning från migrationsverket. Arbetsmarknadsavdelningen anställer en föreståndare samt personal till boendet.
Överförmyndare är viktiga i sammanhanget eftersom alla ungdomar måste ha en god man och en tillfällig förordnad vårdnadshavare vilket är
överförmyndarens uppgift att tillhandahålla.
Skolan är en naturlig del i ungdomarnas utveckling och den delen svarar
utbildningsförvaltningen eller gymnasieförbundet för beroende på ålder.
Det är att föredra att ungdomarna i största möjliga mån får sin skolgång
tillgodosedd i Borgholms kommun. Skolan ska arbeta aktivt tillsammans
med ungdomarna, personal och gode män för att ge förutsättningar för en
bra introduktion i skolan.
Kultur- och fritidsnämnden svarar för att ge information och stöd till ungdomarna så att de blir aktiva i fritidsaktiviteter och föreningsliv.
För de utgifter och intäkter vilka sammanfaller med gruppboendet kommer det skapas ett separat konto som organiseras under arbetsmarknadsavdelningen. Inga kostnader som rör boendet skall drabba socialförvaltningens budget.”
Socialnämnden ställer sig positiv till att starta ett gruppboende för ensamkommande asylsökande barn samt godkänner ovanstående förslag till remissvar att skicka till kommunstyrelsen.
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-11 § 33: Har inget att
invända mot att en överenskommelse om att teckna avtal för mottagande
av ensamkommande flyktingbarn.
Överförmyndarna: Ur överförmyndarens synpunkt kan bl a anföras följande:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-06-13

68-99

sid 19 (30)

- Förordnande av god man skall ske med i princip omedelbar verkan efter kommunplacering. Det betyder att överförmyndaren bör ha ett antal personer som är beredda att åta sig uppdraget inom 24-48 timmar.
- God mansförordnandet för ensamkommande flyktingbarn är betydligt
mer omfattande än ett normalt god mansförordnande, dvs. uppdraget
är mer komplicerat. Några viktiga uppgifter som tillhör uppdraget är att
ansöka om uppehållstillstånd för barnet, närvara på möten med Migrationsverket, närvara på möten med socialtjänsten, närvara på möten
med offentligt biträde, närvara på möten med skola och boende, ta tillvara barnets rättigheter och synpunkter, se till att barnet erhåller den
hälso- och sjukvård, försörjning, tillsyn, utbildning m.m. som behövs.
Vidare skall den gode mannen ha regelbunden kontakt med barnet och
dess offentliga biträde, förvalta barnets egendom, ansöka om ekonomiskt bistånd, ansöka om studiebidrag, medverka i det nätverk som
bildas kring barnet m.m.
- Som ovan beskrivs så är uppdraget mycket omfattande. I ett inledningsskede kan det behövas en del åtgärder för att rekrytera gode
män, såsom annonsering, information och utbildning. Viktigt är att den
gode mannen har en professionell inställning till uppdraget.
- Det krävs även att den tänkta boendeorganisationen och dess personal
utför de dagliga sysslor och hanterar de problem som kan uppkomma i
vardagen.
- Då överförmyndaren numera är två stycken, kommer ansvaret att i
huvudsak administreras av en, om kommunen beslutar att ta emot ensamkommande flyktingbarn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-31 § 242 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att teckna avtal med Migrationsverket om fem platser, varav tre är avsedda för asylsökande ensamkommande flyktingbarn.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07 § 120 kommunfullmäktige att
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

teckna avtal med Migrationsverket om fem (5) platser, varav tre
(3) är avsedda för mottagande av asylsökande ensamkommande
flyktingbarn.

Deltagande i beslutet
Per Lublin (ÖP) deltar inte i beslutet.
____________________________
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Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Bodil Rosengren) till ordföranden i Borgholm Energi AB med anledning av BEAB:s information att vilja ”göra gräsmattor vid respektive boende då det inte finns tid att sköta buskar
och rabatter”.
Kommunfullmäktige gav 2011-05-16 § 64 Bodil Rosengren (ÖP) rätt
att ställa följande interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB Stig
Bertilsson (C):
“BAKGRUND
Denna min interpellation har sin bakgrund i ett ifrågasättande av hur det
kommunägda BEAB som hyresvärd uppfyller sina åtaganden gentemot
sina hyresgäster på kommunens äldreboenden och vårdinstitutioner. En
artikel i Tidningen Östran 2011-05-11 beskriver i ord och bild dagsläget
med en uppenbar vanskötsel av utemiljön kring de av BEAB ägda fastigheterna vid äldreboendena och vårdavdelningarna Ekbacka 1-6 samt
Strömgårdens äldreboenden och demensavdelning. Enligt tidningen har
dessa missförhållanden påpekats tidigare.
I hyresgästernas kontrakt står inskrivet att inte bara det egna rummet
utan också alla gemensamma utrymmen ingår i underlaget för hyressättningen. Hit måste också utemiljön kring fastigheterna inräknas. Åtminstone framgår att så är fallet av “Beskrivning av lägenheterna och utemiljön”
som BEAB sänt ut för tecknandet av lägenhet i Brf Framtidsboende Resedan, Borgholm, 2011-05-04:
‘Mitt på gården finns en generös uteplats intill gårdshuset. Här kan man
ha gårdsfest, grilla, leka eller bara koppla av. Uteplatsen avskärmas av
en bågformad buskträdrad. Växterna är väl valda för att ge en upplevelse
året runt med tidigt vårflor, överdådig blomning och sprakande höstfärger. Centralt finns en större gräsyta med flaggstång, här kan man spela
krocket eller vila på en filt. Kommer barnbarnen på besök finns det även
några enkla lekredskap. Mitt på gården finns ett gårdsträd. Om några år
blir detta en stor vacker äkta valnöt. En varm solig sommardag kan man
på så sätt även få lite skugga på innergården.’
………. ‘Gårdarna är väl upplysta för en trygg utemiljö, och underlättar för
både boende och besökare att orientera sig. För de som är synsvaga
finns det taktila stråk från entrévägen fram till bostadsentréerna. Stråken
är lagda med vågformade betongplattor. ‘
Jag har inte sett någon motsvarande beskrivning för äldreboendenas och
vårdinstitutionernas utemiljö i Borgholms Kommun. Och det finns t.ex.
inte en enda “Sinnenas Trädgård” som stöd och stimulans för de äldres eller dementas upplevelse och utveckling. Det som åstadkommits för utemiljön är omsorgs- och vårdpersonalens förtjänst och bygger på deras frivilliga arbete och av dem skänkta växter och planteringar. (Det sistnämnda uppskattas dock inte av BEAB:s VD som i tidningsartikeln säger:
“Ibland är det ju personal som drar igång någon plantering och sedan orkar de inte sköta den. Då förväntar de sig att vi ska sköta den”.)
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Det bör i sammanhanget också nämnas att hyran för ett rum (35 kvadratmeter) på Strömgården (enbart hyra, inte service) är 4 095 kr och att
en tvårummare (72 kvadratmeter) i Resedan beräknas kosta 4 700 per
månad.
Jag vill med anledning av detta ha svar från BEAB:s Ordförande på följande frågor:
1. Ingår utemiljön i äldreboendens och vårdinstitutioners “gemensamma
utrymmen“? Har BEAB en plan för hur dessa miljöer ska utformas och
underhållas? Finns kostnaderna för dessa miljöer särredovisade?
2. Känner ordföranden till missförhållandena?

(Se bildbilaga)

3. Hur kommer det sig att den fantastiska utemiljön i den planerade Resedan kan inrymmas i månadsavgiften för en bostadsrätt, medan en sådan utemiljö inte kan inrymmas i den relativt sett högre hyran för ett rum
på de av kommunen drivna äldreboendena och vårdinstitutionerna?
4. Anser ordföranden att BEAB:s (VD:s uttalande om personalen (se
ovan) ger utryck för ett ansvarsfullt och etiskt riktigt förhållningssätt?”
Borgholm Energi AB:s ordförande Stig Bertilsson (C) besvarar interpellationen enligt följande:
”Inför budgeten 2010 fattade KF beslut om delar i en strukturplan. En del
av denna plan var att omorganisera/dra ner vaktmästarorganisationen
vilket gav en besparingseffekt om 1 milj. kr. Borgholm Energi har i denna
process varit mycket tydliga med att en neddragning av denna storlek
självklart kommer att märkas i verksamheterna. Vad gäller skötsel av
grönytor så räcker de resurser som ställs till vårt förfogande i princip till
att klippa gräset, inte mer. Viss hjälp har vi fått från Arbetscenter med att
sköta vissa ytor i Borgholm.
Från och med 2011 äger Borgholm Energi samtliga kommunens lägenheter (90st) och grönytorna i anslutning dessa kommer att skötas på ett tillfredställande sätt då dessa kostnader kan finansieras med delar av hyresintäkterna.
Svar på Bodil Rosengrens frågor:
1. Ingår utemiljön i äldreboendens och vårdinstitutioners “gemensamma
utrymmen“? Har BEAB en plan för hur dessa miljöer ska utformas och
underhållas? Finns kostnaderna för dessa miljöer särredovisade?
Ja utemiljön ingår i gemensamma utrymmen. Bristen på medel gör att
planen får inskränkas till att klippa gräset. Kostnaderna består till största
delen av personalkostnad och dessa redovisas separat.
2. Känner ordföranden till missförhållandena? (Se bildbilaga)
Ja, det gör alla.
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3. Hur kommer det sig att den fantastiska utemiljön i den planerade
Resedan kan inrymmas i månadsavgiften för en bostadsrätt, medan en
sådan utemiljö inte kan inrymmas i den relativt sett högre hyran för ett
rum på de av kommunen drivna äldreboendena och vårdinstitutionerna?
Utemiljöerna runt äldreboenden och vårdinstitutioner har hittills skötts
med skattemedel, fördelade av KF. Resedans utemiljö finansieras med Insatser och månadsavgifter.
4. Anser ordföranden att BEAB:s (VD:s uttalande om personalen (se
ovan) ger utryck för ett ansvarsfullt och etiskt riktigt förhållningssätt?
VD:s uttalande är ett konstaterande av ett faktiskt förhållande.
Det pågår nu en diskussion mellan BEAB (fastighetsskötare) och verksamheterna om hur skötsel av rabatter och annat runt kommunens fastigheter ska hanteras i framtiden. I slutändan handlar det om fördelning
av resurser och den frågan äger fullmäktigeförsamlingen.”
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar därmed interpellationen besvarad.
____________________________

§ 85

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till utbildningsnämndens ordförande angående enkätundersökning.
Kommunfullmäktige gav 2011-05-16 § 65 Thomas Wahlqvist (ÖP)
rätt att ställa följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande
Christina Ateva (C):
”Är du nöjd med utformningen av den enkätundersökning som genomförs
för andra gången i år? Enkäten skall ligga till grund för fullmäktige att besluta om olika lösningar med barnomsorg andra tider än de som erbjuds i
dag. I dag erbjuds som Du vet endast barnomsorg vardagar 06-18, ej
röda dagar mitt i veckan. Hur får man av denna enkät veta vilka tider som
barnomsorg egentligen efterfrågas i de enskilda fallen?”
Utbildningsnämndens ordförande Christina Ateva (C) besvarar interpellationen enligt följande:
”Jag ska ge en kort bakgrundsbeskrivning till Thomas Wahlqvists interpellation. Förra året lämnade socialdemokraterna in en motion om barnomsorg på obekväm arbetstid, d v s kvällar, nätter och helger. För att få underlag till vidare utredningar och diskussioner gjorde Utbildningsnämnden
i slutet av förra året en enkätundersökning för att ta reda på intresset för
denna typ av barnomsorg. Enkäten gick ut till alla föräldrar med barn i
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åldrarna 1-5 år. Det visade sig att det bland dessa föräldrar också fanns
intresse för barnomsorg på obekväma tider för barn från 6 upp till 10 år –
alltså i praktiken äldre syskon.
Efter det att Utbildningsnämnden lämnat sin utredning till KS fick man ett
utvidgat uppdrag att undersöka intresset för barnomsorg på obekväm arbetstid för samtliga barn från 1 till 10 års ålder.
En ny enkät skickades därför ut till samtliga föräldrar i april och med
svarsdag 15 maj. Enkäten håller nu på att sammanställas tillsammans
med övrigt utredningsmaterial och kommer att behandlas i Utbildningsnämnden vid nästa sammanträde. Vi återkommer därefter till KS i själva
sakfrågan. Nu till frågorna i interpellationen:
”Är du nöjd med utformningen av den enkätundersökning som
genomfördes för andra gången i år?”
Ja, jag är nöjd. Genom att vi gick ut till alla föräldrar med barn från 1 till
10 år får vi en total bild av behovet. I följebrevet till enkäten klargjorde vi
att rätten till eventuell barnomsorg på obekväm arbetstid för sammanboende vårdnadshavare förutsätter att båda arbetar på obekväm arbetstid
samtidigt. Det blev därigenom tydligare för föräldrarna om de var berörda.
”Hur får man av denna enkät veta vilka tider som barnomsorg
egentligen efterfrågas i de enskilda fallen?”
Vi ville skaffa oss en uppfattning om vilka behov som finns för barnomsorg under kvällar, nätter eller dagtid på helgerna. De alternativ som man
kunde svara på återges nedan. Vi har däremot inte haft för avsikt att undersöka vilka särskilda önskemål som kan finnas om att till exempel lämna eller hämta en halv eller hel timme före eller efter nuvarande öppettider 06.00 – 18.30. Den som så önskade hade naturligtvis full möjlighet
att lämna sådan kompletterande information i enkäten.
kvällstid vardagar, klockan 17.00 – 23.00
nattetid vardagar, kl. 17.00 – 07.30
dagtid lördagar - söndagar, kl. 06.00 – 18.30
kvällstid lördagar - söndagar, kl. 17.00 – 23.00
nattetid lördagar - söndagar, kl. 17.00 – 07.30”

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar därmed interpellationen besvarad.
____________________________
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Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till ordföranden i Borgholm
Energi AB angående glutamat och smakförstärkare.
Kommunfullmäktige gav 2011-05-16 § 66 Thomas Wahlqvist (ÖP)
rätt att ställa följande interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB
Stig Bertilsson (C):
”I och med det politiska beslutet om stopp för glutamater och smakförstärkare så skulle det var intressant att höra hur BEAB arbetat för att nå
detta mål. Vill du redogöra för det?”
Borgholm Energi AB:s ordförande Stig Bertilsson (C) besvarar interpellationen enligt följande:
”Angående kryddor så använder vi de kryddor som finns kvar i lager inga
nya inköp görs med glutamat och smakförstärkare.
I de få soppor som vi inte gör från grunden har tillverkarna tagit bort dessa ämnen.
Detta gäller även buljonger”.
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar därmed interpellationen besvarad.
____________________________

§ 87

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till ordföranden i Borgholm
Energi AB angående kostpolicyn.
Kommunfullmäktige gav 2011-05-16 § 67 Thomas Wahlqvist (ÖP)
rätt att ställa följande interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB
Stig Bertilsson (C):
”I och med kommunfullmäktiges beslut om införande av den nya kostpolicyn så skulle det vara intressant att höra hur arbetet med att förverkliga
policyn har gått. Kan du redogöra för det?”
Borgholm Energi AB:s ordförande Stig Bertilsson (C) besvarar interpellationen enligt följande:
”Kostpolicyns syften är:
- Att klargöra rättigheter och ansvar kring måltids- och kostfrågor inom
den kommunala verksamheten.
- Att tydliggöra vilka krav och förväntningar som är realistiska att ställa
på måltiden och måltidssituationen.
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- Att underlätta och ge förutsättningar för att erbjuda likvärdiga måltider
vad gäller innehåll och omfattning för de olika måltidsverksamheterna.
- Att i huvudsak följa Livsmedelsverkets rekommendationer.
Alla våra kök är kravcertifierade. Vår målsättning är att i år komma upp
till 25 % ekologiska livsmedel i dagsläget är vi uppe i 23 % av varorna
ekologiska.
Vår mat är i de flesta fall tillagade ”från grunden”
I Åkerboskolan har elever och lärare möjligheten att välja på två rätter.
Alla skolor serverar salladsbord med många varierande grönsaker, rotfrukter, grönsaksfrukter, frukter och dressingar.
För de äldre i kommunen har vi ännu inte börjat med två rätter med å
andra sidan har de som inte önskar den ordinarie maträtten chansen att
få en alternativrätt.
Att hela ”Måltidssituationen” skall vara så lugn, harmonisk och trevlig
som möjligt, vet jag att omsorgen och skolan arbetar med.”
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar därmed interpellationen besvarad.
____________________________

§ 88

Dnr 2010/330-116 KS

Politiska uppdrag - avsägelse Jill Bilje (S).
Jill Bilje (S) avsäger sig i skrivelse 2011-05-25 sina politiska uppdrag som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i utbildningsnämnden
från och med 1 juli 2011.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar på förslag av socialdemokraterna
att

utse Stig Augustsson, Markgatan 16, 387 34 Borgholm, till ny ersättare i utbildningsnämnden.

Eftersom kultur- och fritidsnämnden utsågs genom proportionella val ska
inte någon ny ledamot utses. Personliga ersättaren Torsten Luks (S) fullgör uppdraget från 2011-07-01--2014-12-31.
____________________________
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Dnr 2011/149-008 KS

Medborgarförslag (Christer Petersson) - offentliga grillplatser.
Christer Petersson, Västra Kyrkogatan 17 C, 387 32 Borgholm, föreslår i
medborgarförslag inkommet 2011-06-09
att kommunen anordnar offentliga grillplatser.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
____________________________

§ 90

Dnr 2011/150-008 KS

Medborgarförslag (Christer Petersson) - skräpplockartävling.
Christer Petersson, Västra Kyrkogatan 17 C, 387 32 Borgholm, föreslår i
medborgarförslag inkommet 2011-06-09
att kommunen anordnar skräpplockartävling.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
____________________________

§ 91

Dnr 2011/151-008 KS

Medborgarförslag (Christer Petersson) - officiella fågelmatningsstationer som är utmärkta (skyltade) och funktionella.
Christer Petersson, Västra Kyrkogatan 17 C, 387 32 Borgholm, föreslår i
medborgarförslag inkommet 2011-06-09
att kommunen anordnar officiella fågelmatningsstationer som är utmärkta (skyltade) och funktionella.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
____________________________
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Dnr 2011/152-008 KS

Medborgarförslag (Christer Petersson) - konst-iga rast och viloplatser för njutning och rekreation.
Christer Petersson, Västra Kyrkogatan 17 C, 387 32 Borgholm, föreslår i
medborgarförslag inkommet 2011-06-09
att kommunen anordnar konst-iga rast och viloplatser för njutning och
rekreation.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
____________________________

§ 93

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Ilko Corkovic) till kommunstyrelsens ordförande
gällande handläggningen av bifallna motionen Attraktiv kommun.
Kommunfullmäktige ger Ilko Corkovic (S) rätt att ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C):
”Kommunfullmäktige har den 27 september 2010 bifallit vår/socialdemokraternas motion ”Attraktiv kommun för fler att bo i”. Motionen handlar
bl.a. om att öka kommunens attraktionskraft för att skapa förutsättningar
för ökad inflyttning.
Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av den bifallna motionen?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
____________________________

§ 94

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till BEABs ordförande Stig Bertilsson gällande förändringar i samband med nya kostpolicyn.
Kommunfullmäktige ger Thomas Wahlqvist (ÖP) rätt att ställa följande interpellation till Borgholm Energi ABs ordförande Stig Bertilsson (C):
”Kostverksamhet har uppmärksammats därför att den mat som ni levererar till de behövande i hemmet och på äldreboenden har landets högsta
pris. SVT reportern Bo Holmström har informerat hela svenska folket om
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hur kostsamt det är att vara i behov av mat från BEAB.
Matens kvalité i förhållande till priset ifrågasätts av de ätande.
Den nya kostpolicyn har säkerligen inneburit stora förändringar i er verksamhet och för de ätande. Det vore intressant att höra hur det gått?
1. Vilka förändringar har den nya kostpolicyn medfört för BEAB arbetstekniskt och ekonomiskt?
2. Vilka förändringar har den nya kostpolicyn medfört för skolbarnen?
3. Vilka förändringar har den nya kostpolicyn medfört för de ätande på
äldreboenden och de som får mat levererad i hemmet?
4. Kommer ni att göra en ny enkät om matens kvalité, och i så fall kommer ni anlita extern undersökare och i så fall vilken undersökare kommer ni att anlita?
5. Finns det ekonomiska fördelar med att arbeta efter den nya kostpolicyn?
6. Om ni inte är klara med integrerandet av policyn, när beräknar du att
den är en helhet i er organisation?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
____________________________
§ 95

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till BEABs ordförande gällande
redovisning av kalkyl för prissättning av levererad mat m m.
Kommunfullmäktige ger Thomas Wahlqvist (ÖP) rätt att ställa följande interpellation till Borgholm Energi ABs ordförande Stig Bertilsson (C):
”BEABS kostverksamhet har uppmärksammats därför att den mat ni levererar till de behövande i hemmet och på äldreboenden har landets högsta
pris. Matens kvalité i förhållande till priset ifrågasätts av de ätande.
1. Kan du redovisa en fullständig kalkyl på hur ni kommit fram till prissättningen för de som får maten hemkörd till den privata bostaden och
för de som får maten på äldreboendet?
2. Vilka är det för faktorer som gör att BEABs mat toppar listorna bland
Sveriges dyraste mat?
3. Hur arbetar ni för att öka kvaliten och minska era kostnader?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
____________________________
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Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till socialnämndens ordförande
gällande specifikation av matleveranser från BEAB m m.
Kommunfullmäktige ger Thomas Wahlqvist (ÖP) rätt att ställa följande interpellation till socialnämndens ordförande Eva Karlström (M):
”Den mat som levereras till de behövande i hemmet och på äldreboenden
är bland den dyraste i Landet. Matens kvalité i förhållande till priset ifrågasätts av de ätande.
1. Kan du redovisa en specifikation för vilkens slags mat som ska levereras från BEAB?
2. Hur arbetar Socialnämnden för att följa upp kvalitén på maten som levereras från BEAB?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
____________________________

§ 97

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till utbildningsnämndens ordförande gällande specifikation av matleveranser från BEAB m m.
Kommunfullmäktige ger Thomas Wahlqvist (ÖP) rätt att ställa följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande Christina Ateva (C):
”Den mat som levereras till skolorna kommer från organisationen BEAB
som är välkänd för att producera den dyraste maten i landet. Matens kvalité i förhållande till priset ifrågasätts av de ätande.
1. Kan du redovisa en specifikation för vilkens slags mat som ska levereras till skolans elever från BEAB?
2. Hur arbetar Utbildningsnämnden för att följa upp kvalitén på maten
som levereras från BEAB?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
____________________________
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Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Thomas Wahlqvist) till kommunstyrelsens ordförande gällande tydligare redovisning av kostverksamheten m m.
Kommunfullmäktige ger Thomas Wahlqvist (ÖP) rätt att ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson (C):
”För ungefär ett år sedan beslutade kommunstyrelsen att man skulle följa
revisorers önskan om en bättre och tydligare redovisning av kostverksamheten.
1. Anser du att detta beslut fullföljts?
2. Om ditt svar på denna fråga är ja, hur förklarar du då att kommunchefen inte vill bidra till att man kan få redovisat specificerat vad slags
produkter som ingår i den mat som kommunen betalar för till kostverksamheten?
3. Om ditt svar på fråga 1 är nej, varför har detta ännu inte skett och när
och hur ska du se till att beslutet blir efterlevt?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
____________________________

§ 99
Anmälningsärende.
Inkomna motioner som lämnas till kommunstyrelsen för beredning:
ÖP - kriminalvårdsanstalt till norra öland.
Eva Wahlgren (C) - inköp av hyreshus.
Eva Wahlgren (C) - utbildning till nätvandrare.
Peder Svensson (C) - detaljplaneläggning markområde i Spjuterum.
Mikael Larsson (C) - träffpunkter mellan företagare och politiker/tjänstemän.
Mikael Larsson (C) - skolans attityd till företagande.
Mikael Larsson (C) - information/utbildningsinsats för kommunens tjänstemän.
____________________________
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