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§ 100
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
____________________________

§ 101
Godkännande av dagordning.
Ordföranden informerar om följande tillkommande ärenden till dagordningen;
- Beslut gällande personligt ansvar utifrån yttranderätten vid webbsändna sammanträden.
- Tre enkla frågor från Inger Sundbom (S).
____________________________

§ 102

Dnr 2008/36-109 KS

Personligt ansvar vid webbsändning.
Myndigheten för Radio och TV meddelar i samband med kommunens tillstånd att webb-sända kommunfullmäktiges sammanträden, att fullmäktige kan besluta om personligt ansvar för ledamöterna utifrån yttranderätten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

var och en som framträder i webbsändningar i samband med
kommunfullmäktiges sammanträden, själv ska svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han eller hon kan begå genom sitt
agerande.

____________________________

§ 103

Dnr 2010/346-106 KS

Gemensam nämnd för kommunal hjälpmedelsförsörjning i Kalmar
län.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 205
att säga upp ”Avtal om servicehjälpmedel, sjukvårdsmaterial och KOFFAJusterandes sign
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produkter”, samt
att uppdra åt Primärkommunala nämnden att arbeta fram ett förslag till
kommunal samverkansmodell för hjälpmedelsförsörjningen i länets
kommuner.
Primärkommunala nämnden har arbetet fram ett förslag om inrättande av
gemensam nämnd kallad Kommunernas hjälpmedelsnämnd Kalmar län.
Förslaget till avtalstext och reglemente har tagits fram med stöd från förbundsjurist Staffan Wikell, Sveriges Kommuner och Landsting.
Grundtanken är att varje kommun framöver äger sina egna hjälpmedel
och har kvar sina basförråd och sin rehabiliteringspersonal men att man
samverkar kring mer avancerade hjälpmedel samt specialistkompetenser,
upphandling och inköp, utbildning med mera. Avsikten är att verksamheten ska ledas av en chef med bakgrund som legitimerad yrkesutövare
inom området samt med erfarenhet som chef och ledare.
Kalmar kommun föreslås bli värdkommun för den gemensamma nämnden, vilket Kalmars fullmäktige sagt ja till 2011-06-20.
Primärkommunala nämnden beslutade 2011-06-30 ställa sig bakom
föreslaget avtal till gemensam nämnd och rekommenderade respektive
kommunfullmäktige att godkänna avtalet i sin helhet och utse samma ordinarie ledamot och ersättare som ingår i primärkommunala nämnden att
ingå den gemensamma nämnden.
Socialnämndens godkände 2011-08-10 § 93 avtalet om gemensam
nämnd och föreslog kommunfullmäktige
att ställa sig bakom föreslaget avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan kommunerna i Kalmar län med tillhörande
bilagor 1-5, samt
att utse samma ordinarie ledamot/ledamöter och ersättare till den
gemensamma nämnden som fullmäktigare tidigare valt att ingå i regionförbundets primärkommunala nämnd innevarande mandatperiod.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-08-16 § 143 kommunfullmäktige
att ställa sig bakom föreslaget Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan kommunerna i Kalmar län med tillhörande
bilagor, samt
att utse Lisbeth Lennartsson (C) till ordinarie ledamot och Eddie Forsman
(M) till ersättare i den gemensamma nämnden för mandatperioden
2010-2014.
Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
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utse Lisbeth Lennartsson (C) till ordinarie ledamot och Eddie
Forsman (M) till ersättare i den gemensamma nämnden för mandatperioden 2010-2014.

____________________________

§ 104

Dnr 2011/83-106 KS

Godkännande av garantiavtal och regressavtal, Kommuninvest.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-04-26 redogjorde tf ekonomichef Carina Cerafiani för ärendet.
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som
ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
Kommuninvest skapades utifrån grundidén att svenska kommuner och
landsting tillsammans får bättre villkor för sina investeringar än vad de får
var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. Borgholms kommun blev medlem 2010. I ägardirektiven finns angivit att Kommuninvest
vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet.
Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i
övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå två nya avtal. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar
för verksamheten, inte ändras.
Förtydligat regressavtal
Ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan
medlemmarna, om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet den närmare proceduren
om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem.
Nytt garantiavtal beträffande ansvar gällande motpartsexponeringar i derivat
För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av derivat – ett slags försäkringsinstrument.
Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests
skuld till motparten. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om inte motparten klarar av sina
åtaganden kan Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet. Ansvaret utgörs av medlemmens andel
av föreningens totala insatskapital.
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När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de
medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning.
Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat regleras
idag i Kommuninvests utlåningsreverser och kommer därför att utmönstras ur dessa så snart det nya garantiavtalet blir gällande.
Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen.
Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger
på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för
att kunna låna pengar från Kommuninvest.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-26 § 165 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal,
att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”,
daterat med början den 7 maj 1993,
att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Borgholms kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar
avseende derivat.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07 § 116 kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal,

att

regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat med början den 7 maj 1993,

att

med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Borgholms
kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat,

att

bemyndiga firmatecknarna kommunstyrelsens ordförande Lisbeth
Lennartsson och kommunchef Lars H Frick i förening att underteckna ovan angivna avtal för Borgholms kommuns räkning.

Deltagande
Per Lublin (ÖP) deltar inte i beslutet.
____________________________
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Dnr 2011/20-003 KS

Kommunfullmäktiges arbetsordning - revidering.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-29 § 166
att kommunfullmäktiges presidium tillsammans med kommunstyrelsens
arbetsutskott ska revidera och anpassa kommunfullmäktiges arbetsordning och i samband därmed beakta frågeställning om filminspelning, samt
att med kraft uttala sig mot alla försök att inskränka yttrandefriheten i
anslutning till kommunfullmäktiges möten.
Kommunfullmäktiges presidium har därefter tillsammans med kommunsekreteraren och i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott reviderat
och uppdaterat arbetsordningen bland annat enligt följande:
förtydligande gällande motioner.
ändring av tid för inlämnande av interpellation om den ska komma
med i kallelsen till sammanträdet och besvaras vid sammanträdet.
Det finns fortfarande möjlighet att lämna in interpellationer närmare
och i samband med sammanträdet. Interpellationen framställs då vid
sammanträdet och besvaras antingen då eller vid nästkommande
sammanträde i enlighet med nuvarande arbetsordning.
med anledning av att sammanträdena enligt beslut ska filmas och
publiceras på kommunens hemsida är arbetsordningen kompletterad
med rekommenderad debattid vid interpellationer och frågor.
ändrad handläggning av medborgarförslag innebärande att förslagsställaren bjuds in och redogör för förslaget när det anmäls hos kommunfullmäktige och även i samband med beslut.
möjlighet för fullmäktige att inrätta tillfälliga fullmäktigeberedningar.
förändrad arbetsgång för valberedningen.
regler om etik för förtroendevalda.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07 § 123, efter proposition,
kommunfullmäktige
att anta reviderad och uppdaterad arbetsordning för kommunfullmäk-tige.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut.
Yrkanden (sammanställda per ledamot och inte i kronologisk ordning)
Per Lublin (ÖP) yrkar att
- ärendet remitteras till den kommande parlamentariska gruppen
(anm. beredningsgrupp för översyn av nämndorganisationen).
- ärendet återremitteras i första hand med tillägg att den ska återremitteras till parlamentariska gruppen (anm. beredningsgrupp för översyn av nämndorganisationen).
- en kort frågestund för allmänheten ska anordnas vid varje sammanträde enligt Corkovics förslag.
- § 16 2:a stycket tas bort.
- § 25 3:e stycket ändras ska till Ett yrkande bör för tydlighets skull
alltid avges …..
Justerandes sign
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§ 29 7:e stycket ändras bör till ska.
§ 30 4:e punkten ändras texten till senast tre dagar.
§ 30 7:e punkten tas bort.
§ 31 5:e stycket tas bort.
§ 32 ändras till att förslagsställaren får medverka vid kommunfullmäktiges sammanträde både vid anmälan och beslut enligt Lindmarks förslag.
§ 32 8:e och 9:e stycket tas bort.
§ 33 tiden regleras till 30 minuters föreläsning.
§ 35 ändras till tillfälliga eller fasta beredningar.
§ 35 2:a stycket tas ordet tillfälliga bort.

Ilko Corkovic (S) yrkar att
- en kort frågestund för allmänheten ska anordnas vid varje sammanträde.
- § 32 ändras så att förslagsställare får medverka vid kommunfullmäktiges sammanträde både vid anmälan och beslut enligt Lindmarks för
slag.
- § 29 7:e stycket ändras bör till ska enligt Lublins förslag.
- § 44 3:e stycket ska strykas enligt Rosengrens förslag.
- ärendet återremitteras.
Maria Lindmark (MP) yrkar att
- en kort frågestund för allmänheten ska anordnas vid varje sammanträde enligt Corkovics förslag.
- § 29 2:a stycket tas bort.
- § 32 ändras så att förslagsställaren får medverka vid kommunfullmäktiges sammanträde både vid anmälan och vid beslut.
- § 35 ändras till tillfälliga eller fasta beredningar.
- § 35 2:a stycket tas ordet tillfälliga bort.
Bodil Rosengren (ÖP) yrkar att
- ärendet återremitteras.
- § 44 3:e stycket stryks.
Eddie Forsman (M) och Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bertil Lundgren (MP) instämmer med Lublins yrkanden och yrkar att
- ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att överlämna ärendet till den kommande parlamentariska gruppen (anm. beredningsgrupp för översyn av nämndorganisationen).
Erik Arvidsson (oberoende) yrkar att
- § 30 tiden att lämna in interpellation är bra som idag d v s 5 dagar innan kommunfullmäktiges sammanträde.
- återremiss.
Ulf Lafveskans (V) instämmer med Rosengrens yrkande och yrkar att
- ärendet återremitteras till beredningen.
Gunnar Aldestam (S) yrkar på
- återremiss till beredningsgruppen.
Justerandes sign
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Ordföranden konstaterar att det förutom ett antal yrkanden om förändring
av arbetsordningen, även finns flera återremissyrkanden vilka prövas i
första hand. Vidare informeras att en återremiss innebär att ärendet går
tillbaka till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Proposition återremiss
Vid proposition på återremissen finner ordföranden att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avgöra ärendet idag
röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Vid omröstningen avges 23 ja-röster, 17 nej-röster och 1 ledamot avstår
från att rösta (BILAGA 2) vilket innebär att ärendet återremitteras eftersom mer än 1/3 del av ledamöterna vill detta.
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.
____________________________
§ 106

Dnr 2011/136-020 KS

Resepolicy för anställda och förtroendevalda i Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-05-23 redogjorde ekonom Linda Kjellin för upprättat förslag till resepolicy för Borgholms kommun. Kommunens pågående arbete med klimat- och transportstrategi är inarbetat i policyn. Det noterades att kommande upphandling
av resebyråtjänster kommer att göras under hösten. Vid upphandlingen
krävs att kommunen har en gällande resepolicy.
Chefsgruppen har inget att invända mot förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-23 § 213 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Resepolicy för anställda och förtroendevalda i Borgholms
kommun.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07 § 125 kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Yrkanden
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att
Boendet ska väljas så att kostnaderna minimeras.
Justerandes sign
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Lisbeth Lennartsson (C) ställer sig bakom Lublins tilläggsyrkande.
Maria Lindmark (MP) yrkar att andra meningen i andra stycket under
punkten Val av färdmedel och boende ska ändras till Vid längre resor där
alternativet står mellan tåg och flyg ska begränsad klimatpåverkan
vara styrande för val av färdsätt.
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Daniel Nilsson (C) yrkar att följande mening ändras till Vid längre resor
där alternativet står mellan tåg och flyg ska hänsyn tas till tidsmässigt,
miljömässigt och ekonomiskt bästa färdsätt.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkanden med ett
tilläggsyrkande och två ändringsyrkanden och väljer att ställa proposition
på ett yrkande i taget.
Proposition tillägg Lublin
Vid proposition på Lublins tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Proposition ändring Lindmark
Vid proposition på Lindmarks ändringsyrkande finner ordföranden att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Proposition ändring Nilsson
Vid proposition på Nilssons ändringsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
att

anta Resepolicy för anställda och förtroendevalda i Borgholms
kommun med följande tillägg:
- Boende ska väljas så att kostnaderna minimeras.
- Vid längre resor där alternativet står mellan tåg och flyg ska
hänsyn tas till tidsmässigt, miljömässigt och ekonomiskt bästa
färdsätt.

____________________________
§ 107

Dnr 2011/99-003 KS

Revidering av arkivreglemente för Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-04-19 redovisades reviderat arkivreglemente för Borgholms kommun. Revideringen är
gjord tillsammans med arkivansvarig Johan Ölmebring för att anpassa
reglementet till dagens olika medier. Nuvarande arkivreglemente antogs
av kommunfullmäktige 1994-11-07 § 9.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-19 § 158 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderat arkivreglemente.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07 § 122 kommunfullmäktige
att anta reviderat arkivreglemente.
Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta reviderat arkivreglemente.

____________________________

§ 108

Dnr 2011/87-012 KS

Vision 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2009-03-31 § 135
ett förslag till Vision 2014 till partigrupper och nämnder för synpunkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2009-11-03 § 464 efter
gjord sammanställning av inkomna remissvar, till kommunchefen
att inkomma med förslag på handlingsplan med tre alternativt fyra områden där Borgholms kommun kan profilera sig och som visionen ska
utarbetas ifrån.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2009-11-17 § 509 till
kommunledningskontoret
att arbeta vidare med handlingsplanen utifrån föreslagen inriktning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-19 § 514 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta handlingsprogram Vision 2014.
Efter arbetsutskottets sammanträde 2010-10-19 konstaterade de politiska
partigrupperna att de innan beslut skulle gå igenom förslaget på nytt. Efter genomgången inkom nytt förslag till vision - Vision 2020.
I Vision 2020 finns nu fyra inriktningar Attraktiva Borgholm 2020, Företagssamma Borgholm 2020, Kreativa Borgholm 2020 samt Hållbara Borgholm 2020 med mål, mätverktyg och ansvar.
Lisbeth Lennartsson (C) lyfte vid arbetsutskottets sammanträde 2011-0517 frågan gällande slogan som är mera långsiktig än själva visionen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-17 § 209 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Vision 2020.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07 § 128 kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Johnsson (S) och Maria
Lindmark (MP) reserverade sig mot kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Lisbeth Lennartsson (C), Eva Karlström (M) och Eddie Forman (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna visionen.
Ilko Corkovic (S) yrkar på återremiss.
Per Lublin (ÖP) yrkar
- att Visionen kompletteras med Demokratiska Borgholm 2020 är
kommunen där medborgarna känner medinflytande på besluten
och kan påverka.
- på återremiss.
Erik Arvidsson (oberoende) instämmer i Corkovics återremissyrkande.

Ordföranden konstaterar att det finns yrkande om bifall och återremiss
samt ett tilläggsyrkande.
Proposition återremiss
Vid proposition på återremissen finner ordföranden att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avgöra ärendet idag
röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Vid omröstningen avges 22 ja-röster, 17 nej-röster och 2 ledamöter avstår från att rösta (BILAGA 3) vilket innebär att ärendet återremitteras
eftersom mer än 1/3 del av ledamöterna vill detta.
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.
____________________________
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Dnr 2010/349-400 KS

Namnbyte från miljö- och byggnadsnämnd till samhällsbyggnadsnämnd.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslog 2010-10-27 § 288 kommunfullmäktige
att besluta om namnbyte till samhällsbyggnadsnämnden respektive samhällsbyggnadsförvaltningen.
att föra över ansvaret av översiktsplaneringen till nämnden. Beslut om
att översiktsplaner och ändringar av de antas av kommunfullmäktige.
Miljö- och byggnadschef Göran Borgö klargör i skrivelse 2010-11-24 att
förutom att miljö- och byggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsnämnden byter namn till samhällsbyggnadsförvaltning respektive samhällsbyggnadsnämnd gäller förslaget
att föra över ansvaret för alla handlingar inom översiktsplanering
till förvaltningen. Kommunstyrelsen fortsätter dock som uppdragsgivare i dessa ärenden.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-12-21 redogjorde miljö- och byggnadschef Göran Borgö för ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-12-21 § 167 till
kommunchef Lars Frick och miljö- och byggnadschef Göran Borgö
att ta fram ett beslutsunderlag för remiss till partigrupperna.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-03-22 redovisades framtaget beslutsunderlag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-03-22 § 100
ärendet till partigrupperna för synpunkter senast 2011-04-30.
Remissvar inkom från
Centerpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall.
Miljöpartiet: Bifall.
Moderaterna: Bifall.
Folkpartiet: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGET REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-17 § 200 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla att miljö- och byggnadsnämnden/förvaltningen byter namn till
samhällsbyggnadsnämnden respektive samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
att ansvaret för alla handlingar inom översiktsplaneringen överförs till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen fortsätter dock
vara huvudansvarig nämnd och uppdragsgivare i dessa ärenden.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07 §1 §126 kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

sid 13 (19)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-08-22

100-117

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

bifalla att miljö- och byggnadsnämnden/förvaltningen byter namn
till samhällsbyggnadsnämnden respektive samhällsbyggnadsförvaltningen, samt

att

ansvaret för alla handlingar inom översiktsplaneringen överförs till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen fortsätter dock
vara huvudansvarig och uppdragsgivare i dessa ärenden.

____________________________

§ 110

Dnr 2011/7-410 KS

Politisk styrning av Agenda 21-gruppen, 2011-2014.
Agenda 21 gruppen föreslog 2010-12-17 § 5 kommunfullmäktige
att Agenda 21-gruppen framgent bör bestå av fem ledamöter och tre ersättare.
att den utses av kommunfullmäktige och utgör en beredning under
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-01-25 § 21
Agenda 21-gruppens förslag med Agenda-21-samordnarens underlag till
partigrupperna för synpunkter senast 2011-02-25.
Det noterades att avsikten med den sammansättning som Agenda 21gruppen bestått av, är att ledamöterna bör ingå i berörda styrelser/
nämnder som exempelvis kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden och Borgholm Energi AB.
Remissvar inkom från
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Ölandspartiet: Detta är ingen motion och är därför inget som ska leda
till ett klart bifall eller lika klart avslag. Vi bifaller andra att-satsen och förutsätter att Agenda 21-gruppen kommer att bestå av en ledamot från vart
och ett av de partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Vi
refererar bl a till Agenda 21-gruppens 5 punkter under rubriken Tänkbara
förändringar i deras PM.
Vänsterpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall.
Miljöpartiet: Bifall. Förändringen ger bättre förutsättningar att driva och
förankra hållbarhetsfrågor brett i kommunen och blir en mer ändamålsenlig sammansättning inför gruppens kommande arbete med miljöplan för
hela kommunen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

sid 14 (19)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-08-22

100-117

Moderaterna: Bifall.
FOLKPARTIET INGET REMISSVAR.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-29 § 121 efter
proposition kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att överlämna ärendet till kommande parlamentariska gruppen.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-05-10 § 96 kommunfullmäktige
att överlämna ärendet till kommande parlamentariska gruppen.
Yrkanden
Lisbeth Lennartsson (C), Maria Lindmark (MP) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

överlämna ärendet till den kommande parlamentariska gruppen
för vidare handläggning.
(anm. beredningsgrupp för översyn av nämndorganisationen)

Jäv
Bertil Lundgren (MP) deltar inte i beslutet.
____________________________

§ 111

Dnr 2010/154-261 KS

Tomträttsavtal, Skriketorp 1:25.
Kommunfullmäktige godkände 2010-09-27 § 118 förlängning av
nyttjanderättsavtalet med Högby Idrottsförening avseende del av Skriketorp 1:25 att gälla i 15 år. Beslutet togs med anledning av föreningens
planer på att anlägga en konstgräsplan.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-04-26 redogjorde planeringschef Christer Petersson för ärendet. Högby Idrottsförening har planer på att anlägga en konstgräsplan på idrottsplatsen i Löttorp. Kommunen äger marken och föreningen äger byggnaderna. För att
föreningen ska kunna låna pengar till att anlägga en konstgräsplan bör
nuvarande nyttjanderättsavtal ändras till tomträttsavtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-26 § 173 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna tomträttsavtal med Högby Idrottsförening på del av
Skriketorp 1:25.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

sid 15 (19)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-08-22

100-117

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-06-07 noterades att tomträttsavtalet gäller hela fastigheten och inte del av.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07 § 130 kommunfullmäktige
att godkänna tomträttsavtal med Högby Idrottsförening på Skriketorp
1:25.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna tomträttsavtal med Högby Idrottsförening på Skriketorp
1:25.

____________________________

§ 112

Dnr 2011/36-101 KS

Interpellation (Ilko Corkovic) till kommunstyrelsens ordförande
gällande handläggningen av bifallna motionen Attraktiv kommun.
Kommunfullmäktige gav 2011-06-13 § 93 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?
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Lisbeth
Lennartson (C) interpellationen. Av svaret framgår bland annat att handläggningen av bifallna motionen fördröjts eftersom kommunledningskontoret under många år stått tillbaka när det gäller krav på personalresurser. (BILAGA 4)
____________________________

§ 113

Dnr 2011/52-109 KS

Motion (ledamöter i kommunfullmäktige) - öppna kommunstyrelsesammanträden.
Ett antal ledamöter i kommunfullmäktige föreslår i motion 2011-02-21
att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens sammanträden på
försök under ett år ska var öppna för press och intresserade åhörare,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

sid 16 (19)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-08-22

100-117

varefter försöket ska utvärderas för att - om försöket slagit väl ut kunna övergå till ett permanentande av öppna kommunstyrelsesammanträden.
Motionen var på remiss 2011-02-22--03-15 och remissvar inkom från
Vänsterpartiet: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
Centerpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Avslag. Enligt antagna reglementen framgår att det är upp
till varje nämnd/styrelse att besluta om öppna sammanträden.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-29 § 127 efter
proposition kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-05-10 § 97, efter proposition,
kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) reserverade sig mot kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Lisbeth Lennartsson (C) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Maria Lindmark (MP), Pia Holgersson (S), Ilko Corkovic (S) och Per Lublin
(ÖP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår motionen.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Vid omröstningen avges 20 ja-röster, 19 nej-röster och 2 ledamöter avstår från att rösta (BILAGA 5).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed med 20 ja, 19 nej och 2 avstår
att

Justerandes sign

avslå motionen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

sid 17 (19)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-08-22

100-117

Reservation mot beslutet
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S), Eva-Lena Israelsson (S), Anders Johnsson (S), Sune Axelsson (S), Inger Sundbom (S),
Mikael Palmqvist (S), Monica Enberg (S), Gunnar Aldestam (S), Birger
Palm (S), Maria Lindmark (MP), Bertil Lundgren (MP), Ulf Lafveskans (V),
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP), Roland Wickholm (ÖP), Erik Arvidsson (-).
____________________________

§ 114

Dnr 2011/51-109 KS

Motion (V) - angående de personer som bor stadigvarande i Borgholms kommun utan att vara skrivna här.
Vänsterpartiet föreslår i motion 2011-02-21
att klargöra vad gällande lagar och förordningar säger om i vilken kommun man skall vara mantalsskriven.
att man utreder hur många, och vilka, som enligt lag skall vara skrivna i
Borgholm kommun, men inte är det.
att kontakt tas med berörda statliga myndigheter för att komma till rätta
med ofoget att inte skriva sig där man faktiskt bor.
att en informationsdrive genomförs för att de berörda skall uppmärksammas på vilka konsekvenserna blir av att inte vara skriven på sin
vistelseadress.
Motionen var på remiss 2011-02-21--03-14 och remissvar inkom från
Centerpartiet: Bifall.
Ölandspartiet: Avslag. Kommunen ska välkomna dem som vill skriva sig
i kommunen, inte uppträda som någon slags polismyndighet mot dem.
Det är folkbokföringsmyndighetens sak att hålla reda på var folk rätteligen
skall vara folkbokförda. Den ”informationsdrive” som motionären föreslår
verkar rena rama hotelsekampanjen och lär knappast locka folk att vilja
bosätta sig i vår kommun.
Socialdemokraterna: Avstår från yttrande.
Moderaterna: Avslag.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-29 § 126 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-05-10 § 99 kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkanden
Ulf Lafveskans (V) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

sid 18 (19)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-08-22

100-117

Eddie Forsman (M) yrkar avslag på motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

____________________________

§ 115

Dnr 2011/194-008 KS

Medborgarförslag (Annika Liepa) - Säkerhetsåtgärder, farthinder
på Sandgatan Borgholm.
Annika Liepa föreslår i medborgarförslag 2011-07-28
att ett enkelt farthinder bestående av avsmalning av gatan med en skylt
om sänkt hastighet sätts upp strax innan Tullgatan.
att cykelvägen samtidigt förlängs ända ner till hamnen, vilket skulle göra
den alltför breda gatan smalare och säkrare för cyklisterna.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
____________________________

§ 116

Dnr 2011/36-101 KS

Enkel fråga (Inger Sundbom).
Inger Sundbom lämnar vid dagens sammanträde in tre enkla frågor enligt
följande:
Vad har gjorts i ärendet: Medborgarförslag Skateboardramper? Har kommunföreträdare träffat förslagsställarna?
Vad har gjorts i den bifallna motionen att öppna skolbussar för allmänheten?
Vad har gjorts i den bifallna motionen om ”Anropsstyrd kollektivtrafik”?
Frågorna besvaras vid nästa sammanträde.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

sid 19 (19)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-08-22

100-117

§ 117
Ändrad sammanträdesdag.
Ordföranden föreslår att nästkommande sammanträde flyttas till 12 september.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner
att

sammanträdet flyttas från 19 september till 12 september.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1
NÄRVAROLISTA
BORGHOLMS KOMMUN
DATUM 2011-08-22
LEDAMÖTER
1 Ilko Corkovic
2 Lisbeth Lennartsson
3 Eddie Forsman
4 Pia Holgersson
5 Stig Bertilsson
6 Anna Barkevall
7 Per Lublin
8 Bengt Jonsson
9 Mikael Larsson
11 Sofie Jakobsson
12 Eva-Lena Israelsson
13 Maria Lindmark
14 Sven-Ingvar Nilsson
15 Eva Karlström
17 Christina Ateva
18 Bodil Rosengren
19 Peter Bengtsson
20 Veronica Fredlund
21 Mats Axelsson
22 Lillebill Grähs
23 Ulf Lafveskans
24 Sune Axelsson
25 Annette Andreen
26 Peder Svensson
27 Mikael Almqvist
28 Inger Sundbom
29 Bertil Lundgren
30 Tore Johnsson
31 Björn Engström
32 Mikael Palmqvist
33 Thomas Wahlqvist
35 Ann-Kristin Forsman
36 Erik Arvidsson
37 Monica Enberg
38 Elisabeth Svensson
39 Siw Nilsson
40 Gunnar Aldestam
41 Mats Karlsson
16 Birger Palm
34 Börje Axelsson
10 Jan Erici
ANTAL NÄRVARANDE

KOMMUNFULLMÄKTIGE
MANDATPERIODEN 2010-11-01--2014-10-31
Resa km
PARTI ERSÄTTARE
Närvarande medresenär
S
X
C
X
M
X
S
X
72
C
X
28
M Mikael Borgström
X
10+1
X
ÖP §§ 100-103, 105-117
S
X
117
C
X
20
KD
X
S
X
MP §§ 100-113
X
30
C
X
M
X
C
X
131
ÖP
X
M
X
S Anders Johnsson
X
FP
X
20
C Daniel Nilsson
X
10
X
60
V
S
X
10
M Marcel van Luijn
X
C
X
50
KD
X
60+1
S
X
MP §§ 100-109, 111-117
X
C
X
104+1
M
X
30
X
S
ÖP Roland Wickholm
X
M
X
X
10
S
X
50+1
C
X
54
M
X
S
X
26
C
X
S
X
26
C
X
M
X
40
41

BILAGA 2 KF 2011-08-22 § 105

KOMMUNFULLMÄKTIGE
MANDATPERIODEN 2010-11-01 -- 2014-10-31
OMRÖSTNING
PARTI ERSÄTTARE
JA NEJ AVSTÅR
Ilko Corkovic
S
X
Lisbeth Lennartsson
C
X
Eddie Forsman
M
X
Pia Holgersson
S
X
Stig Bertilsson
C
X
Anna Barkevall
M Mikael Borgström
X
Per Lublin
ÖP §§ 100-103, 105-117
X
Bengt Jonsson
S
X
Mikael Larsson
C
X
Sofie Jakobsson
KD
X
Eva-Lena Israelsson
S
X
Maria Lindmark
MP §§ 100-113
X
Sven-Ingvar Nilsson
C
X
Eva Karlström
M
X
Christina Ateva
C
X
Bodil Rosengren
ÖP
X
Peter Bengtsson
M
X
Veronica Fredlund
S Anders Johnsson
X
Mats Axelsson
FP
X
Lillebill Grähs
C Daniel Nilsson
X
Ulf Lafveskans
V
X
Sune Axelsson
S
X
Annette Andreen
M Marcel van Luijn
X
Peder Svensson
C
X
Mikael Almqvist
KD
X
Inger Sundbom
S
X
Bertil Lundgren
MP §§ 100-109, 111-117
X
Tore Johnsson
C
X
Björn Engström
M
X
Mikael Palmqvist
S
X
Thomas Wahlqvist
ÖP Roland Wickholm
X
Ann-Kristin Forsman
M
X
Erik Arvidsson
X
Monica Enberg
S
X
Elisabeth Svensson
C
X
Siw Nilsson
M
X
Gunnar Aldestam
S
X
Mats Karlsson
C
X
Birger Palm
S
X
Börje Axelsson
C
X
Jan Erici
M
X
RESULTAT
23 17
1

VOTERINGSLISTA
BORGHOLMS KOMMUN
DATUM 2011-08-22
LEDAMÖTER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
16
34
10

BILAGA 3 KF 2011-08-22 § 108

KOMMUNFULLMÄKTIGE
MANDATPERIODEN 2010-11-01 -- 2014-10-31
OMRÖSTNING
PARTI ERSÄTTARE
JA NEJ AVSTÅR
Ilko Corkovic
S
X
Lisbeth Lennartsson
C
X
Eddie Forsman
M
X
Pia Holgersson
S
X
Stig Bertilsson
C
X
Anna Barkevall
M Mikael Borgström
X
Per Lublin
ÖP §§ 100-103, 105-117
X
Bengt Jonsson
S
X
Mikael Larsson
C
X
Sofie Jakobsson
KD
X
Eva-Lena Israelsson
S
X
Maria Lindmark
MP §§ 100-113
X
Sven-Ingvar Nilsson
C
X
Eva Karlström
M
X
Christina Ateva
C
X
Bodil Rosengren
ÖP
X
Peter Bengtsson
M
X
Veronica Fredlund
S Anders Johnsson
X
Mats Axelsson
FP
X
Lillebill Grähs
C Daniel Nilsson
X
Ulf Lafveskans
V
X
Sune Axelsson
S
X
Annette Andreen
M Marcel van Luijn
X
Peder Svensson
C
X
Mikael Almqvist
KD
X
Inger Sundbom
S
X
Bertil Lundgren
MP §§ 100-109, 111-117
X
Tore Johnsson
C
X
Björn Engström
M
X
Mikael Palmqvist
S
X
Thomas Wahlqvist
ÖP Roland Wickholm
X
Ann-Kristin Forsman
M
X
Erik Arvidsson
X
Monica Enberg
S
X
Elisabeth Svensson
C
X
Siw Nilsson
M
X
Gunnar Aldestam
S
X
Mats Karlsson
C
X
Birger Palm
S
X
Börje Axelsson
C
X
Jan Erici
M
X
RESULTAT
22 17
2

VOTERINGSLISTA
BORGHOLMS KOMMUN
DATUM 2011-08-22
LEDAMÖTER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
16
34
10

BILAGA 4 KF 2011-08-22 § 112

Interpellationssvar gällande Attraktiv kommun för fler
att bo i
Jag bifogar till detta svar det ärendekort som
klarlägger det av interpellanten väl kända faktum att
kommunstyrelsen den 15/2 beslutade att uppdra till
kommunledningskontoret via kommunchefen hur motionen
skall kunna verkställas samt att lägga förslag på
lämplig representation i den aktuella gruppen. 20110301
expedierades detta beslut till kommunchefen.
Kommunledningskontoret har under många år stått
tillbaka när det gäller krav på personalresurser. En
läxa vi alla kan lära av denna och även andra frågor är
att det borde ha funnits åtminstone en person till
anställd på kommunledningskontoret. Den tjänsten skulle
snabbt fylla en normal 40-timmarsvecka med att skriva
förslag till yttranden på överklagade beslut, remisssvar och en mängd utredningsuppgifter och
informationsuppgifter av olika slag.
I övrigt vill jag klargöra att i mycket gott
samförstånd har kommunstyrelsen och dess arbetsutskott,
liksom övriga nämnder och styrelser under alla mina år
som kommunalråd ständigt arbetat för att möjliggöra för
enskilda och företag att vilja och att våga investera
för framtiden, att leva och bo här i Borgholms kommun.
En grundläggande fråga är markanvändnings-möjligheter
och därför har fördjupat översiktsplanearbete och
detaljplanearbete varit bland prioriterade områden.
Starka känslor har väckts på olika platser som följd av
detta och de investeringar som de senaste åren
möjliggjorts. Dessa investeringar av såväl
privatpersoner som företag har gett och kommer att ge
möjlighet till många nya arbetstillfällen inom
hantverksyrken, serviceyrken, kulturarbetare,
besöksnäring och jordbruk.

BILAGA 4 KF 2011-08-22 § 112

Eleverna i Borgholms kommuns skolor når numera den
högsta måluppfyllelsen i sydostregionen. Borgholm är
den tryggaste kommunen i Kalmar län enligt polisens
trygghetsundersökning. Vi har ett mycket väl utbyggt
vatten-nät som gör det möjligt att bo och driva företag
runt om i hela kommunen. Vi har ett väl utbyggt
avloppsnät och arbetar ständigt vidare via Borgholm
Energi AB med ytterligare utbyggnad som ett led i det
prioriterade miljö- och klimatarbete som på många olika
sätt präglar vårt dagliga gemensamma kommunala arbete.
Vi är nu en av få kommuner i landet som kan räkna in
hela kommunkoncernens totala elförbrukning som
producerad av egen ägd vindkraft.
Sedan år 2002 har 900 bygglov beviljats för
nybyggnation av bostadshus, dessutom en mycket stor
mängd ombyggnationer. De stora investeringar som görs
av enskilda ger goda inflyttningsmöjligheter. Av de
cirka 6000 fritidsfastigheter som nu finns i Borgholms
kommun har 1000 året-runt-tömning av sina sopkärl.
Många fritidsboende tillbringar en stor del av året här
men vill behålla en liten hyreslägenhet i närheten av
barn och barnbarn för de mörkaste vintermånaderna. För
att ha denna möjlighet är de tvungna att vara
mantalsskrivna på hyreslägenheten, oftast gäller samma
sak även bostadsrättslägenheter. Den tid de vistas i
sitt fritidshus bidrar de rejält till arbetstillfällen
i åretrunthandel och servicetjänster i vår kommun.
Sedan folkbokföringssystemet överläts från kyrkan till
skattemyndigheten finns det tyvärr ingen ansvarig som
efterfrågar om människor är folkbokförda på den plats
de vistas mest. Från kommunens sida har vi valt att
inte jaga dem som tillbringar mycket tid i sina
fritidshus just därför att effekten sannolikt blir att
de tvingas tillbringa mer tid i sina lägenheter på
annan ort och som kommun riskerar vi därmed minskat
antal åretruntarbetstillfällen för våra invånare i
företagen.
Det starka föreningsliv som finns i Borgholms kommun
erbjuder en mängd aktiviteter för såväl barn som vuxna
åretrunt. Kulturutbudet är för en kommun av vår storlek
unikt stort såväl sommar som vinter. Kommunala bidrag
prioriteras till aktiviteter utanför högsäsongen.
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Biblioteksverksamheten i Borgholms kommun är bland de
främsta i landet. De senaste årens gemensamma
prioriteringar med att stärka Löttorp och Borgholm som
centralorter har lett till många nya
företagsinvesteringar och etableringar på bägge orter.
I Borgholms centrum har detta samarbete formaliserats i
Framtid Borgholm. Handelsutbudet åretrunt är även det
unikt för stadens storlek och de senaste åren har cirka
30 nya arbetstillfällen tillkommit.
Förbättringar av kollektivtrafiken är på gång och
därmed ökade möjligheter till arbetspendling.
Byxelkrok är ett av landets 15 pilotprojekt i Hela
Sverige skall Leva, ett servicekontor och en ny dieselo bensinstation är på plats inom kort och inom ett par
år förhoppningsvis även en stor utbyggnad av hamnen
till en marina i Byxelkrok.
De investeringar som görs av företagare på exempelvis
Böda Sand och som är på gång i Böda hamn liksom i
Köpingsvik och på Ekerum kommer att leda till avsevärt
förlängd säsong och möjlighet till helt nya säsonger
för besöksnäringen, vilket i sin tur innebär nya
arbetstillfällen.
Övertagandet av landstingets hemsjukvård till kommunen
har gett resultat i att fler människor väljer att bo
kvar i sina hem den dag de behöver samhällets hjälp.
Mycket kompetent och kunnig personal ger tryggheten
högt betyg i SKLs öppna jämförelser mellan landets
kommuner.
För att säkerställa tryggheten och möjligheten till
akutsjukvård för invånarna har vi i räddningstjänsten
Öland, med hjälp av Vårdstiftelsens investeringar i
bland annat defibrillatorer, tecknat avtal och utbildat
brandmän/kvinnor som gör att räddningstjänsten larmas
ut om landstingets ambulans är tillfälligt på
utryckning.
Ölands Näringslivskontor gjorde år 2006 med hjälp av
dåvarande högskolan i Kalmar exakt den enkät- och
intervju-utredning gällande utflyttning och inflyttning
(” Att bo på Öland är som balsam för själen” är titeln)
som interpellanten/motionären efterfrågar.
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Ölands Näringslivskontor arbetar nu med ett stort ESF
projekt som ger alla öländska företag möjlighet för sig
och sina anställda att gratis erhålla den
kompetensutveckling de själva anser behövs. Intresset
är mycket stort.
Ölands Näringslivskontor arbetar nu också med stöd från
Regionförbundet och EU med att ta fram en
turismstrategi för Öland kopplad till den nationella
turismstrategin. Målet för landets
besöksnäringsutveckling är att på tio år fördubbla
omsättningen. Detsamma borde vara möjligt här på Öland.
Redan våren 2009 påbörjades arbetet med det visionsoch strategidokument: Vision 2020 som kommunstyrelsens
majoritet antog den 7/6. Visionen bygger på möten med
invånare och företagare, remiss-svar har under resans
gång lämnats och inarbetats från partigrupperna och
nämnderna samt att tydliga mätbara mål tagits fram av
kommunens chefsgrupp.
Från år 2011 är fritidsgårdarna i kommunen öppna även
på lördagskvällar. År 2007 byggdes fritidsgården Kronan
om till Ungdomens Hus.
Fritidsgårdsverksamheten är numera sammanförd med
utbildningsförvaltningen och förbättringsarbetet pågår
ständigt. Gårdsråd är på gång att återupptas.
Sedan resultatet av LUPP-enkäten klargjorts har
kommunchefen haft i uppdrag att leda arbetet med
strategier för hur vi förbättrar ungdomspolitiken.
Ordförandegruppen är styrgrupp och kultur o
fritidsnämndens ordförande kontaktperson för ungdoms
frågor. Den tjänsteman som enligt beslut i
kommunfullmäktige kommer att arbeta strategiskt med
ungdomsfrågorna kombinerat med arbete på
fritidsgårdarna, flyttade för några dagar sedan in i
kommunledningskontoret. Arbetet med att stärka
ungdomars flytande har hög prioritet. Ett ungdomsråd
kommer att bildas. Avsikten är att ungdomsrådet skall
ha verkligt inflytande och även ha en del egna pengar
att fatta beslut om. Ett par kommuner i länet står som
goda förebilder med väl fungerande ungdomsråd sedan
slutet av 1990-talet.
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Då det alltför ofta tycks som om en numera ledande
socialdemokratisk kommunföreträdare tror att allt som
har gjorts tidigare är fel. Eller om man noggrannare
läser texten i motionen att ingenting alls har gjorts
så vill jag delge denna historiebeskrivning i form av
interpellationssvar.
Förhoppningsvis kan även andra nya ledamöter i
kommunfullmäktige ha glädje av den.
Vi har liksom alla andra kommuner alltid mycket kvar
som vi vill göra för att än mer förbättra och
möjliggöra för såväl nya som redan boende invånare.
Jag vill också med tydlighet påtala att vår kommun blir
precis vad vi som bor, lever och verkar här gör den
till. Om man ständigt påtalar fel och brister och
blundar för allt det fantastiska arbete som görs av
såväl kommunens personal som företag, föreningar och
andra i kommunen och istället lägger kraft och energi
på att kritisera och förminska det som gjorts så skapas
en bild av Borgholms kommun som är långt så ifrån
attraktiv som man kan komma!

Med stöd av Vision 2020 med ledorden Attraktiva –
Företagsamma, Kreativa och Hållbara Borgholms kommun
har vi alla förutsättningar att stärka den positiva
bilden av vår kommun.

Lisbeth Lennartsson (C)
Kommunstyrelsens ordförande
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