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§ 141
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen.
____________________________

§ 142
Godkännande av dagordningen.
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
____________________________

§ 143

Dnr 2011/224-008 KS

Medborgarförslag (Annette Lidholm) – önskemål om biltvätthall i
Borgholm.
Annette Lidholm, Skördevägen 16 H, 387 36 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2011-09-13 att kommunen gör en allmän biltvätthall för de boende.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
____________________________

§ 144

Dnr 2011/227-008 KS

Medborgarförslag (Ann Nilsson) – att medborgarförslag och motioner som bifalls och som ska genomföras får ett gällande startdatum.
Ann Nilsson, Holländarevägen 6, 387 70 Löttorp, föreslår i medborgarförslag 2011-09-21
att kommunfullmäktige när ett beslut tas för medborgarförslag och motioner som ska genomföras i kommunen att det finns ett gällande
startdatum från att det ska gälla och vara uppstartat i den förvaltningen det gäller. Vill även att det ska redovisas om det ska revideras
månadsvis, årsvis eller annat datum för olika förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
____________________________

§ 145

Dnr 2011/235-008 KS

Medborgarförslag (Ann Nilsson) - införande av läkemedelskörkort.
Ann Nilsson, Holländarevägen 6, 387 70 Löttorp, föreslår åter i medborgarförslag 2011-09-21
att Borgholms kommun ska införa läkemedelskörkort för alla anställda
och vikarier inom socialförvaltningen som berörs. Detta för att säkerställa en bra grund för läkemedelshantering och förståelsen av ansvar
till att ge läkemedel till andra människor.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
____________________________

§ 146

Dnr 2011/245-008 KS

Medborgarförslag (Peter Jonsson) – bygg en bro mellan Ormöga
och Timmernabben.
Peter Jonsson, Spjutterumsvägen 102, 386 94 Färjestaden, föreslår i
medborgarförslag 2011-10-10
att man bygger en bro mellan Ormöga och Timmernabben.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
____________________________
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Dnr 2011/264-008 KS

Medborgarförslag (Harald Erici m fl) – att Borgholms kommun utreder vilka möjligheter som finns för att möjliggöra Ölands Museums fortsatta kulturverksamhet.
Harald Erici, Långlöts Norrgård 65, 387 93 Borgholm, m fl föreslår i medborgarförslag 2011-11-07
att Borgholms kommun aktivt undersöker vilka möjligheter som finns för
att stödja Ölands Museums kultur- och utställningsverksamhet.
att detta sker inom rimlig tid, så att verksamheten inte förlorar det anseende och den kompetens som byggts upp under lång tid.
Till medborgarförslaget finns även en namninsamling med ca 580 stödjande namnunderskrifter och facebookgrupp med 68 medlemmar.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
____________________________

§ 148

Dnr 2011/138-041 KS

Skattesats 2012.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-11-01 § 215 kommunfullmäktige
att skattesatsen för år 2012 ska vara oförändrad 21:99 kronor per skattekrona, exklusive överlämnandet av kollektivtrafik och färdtjänst till
Landstinget i Kalmar län om 0:41 kronor per skattekrona.
Yrkanden
Eddie Forsman (M), Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erik Arvidsson (-) yrkar att skattesatsen sänks med 2 kronor.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerandes sign

skattesatsen för år 2012 ska vara oförändrad 21:99 kronor per
skattekrona, exklusive överlämnandet av kollektivtrafik och färdtjänst till Landstinget i Kalmar län om 0:41 kronor per skattekrona.
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Reservation mot beslutet
Erik Arvidsson (-) till förmån för eget förslag.
____________________________

§ 149

Dnr 2011/218-042 KS

Delårsrapport 1 januari-31 augusti 2011 för Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 redogjorde t f ekonomichef Carina Cerafiani för kommunens delårsrapport 1 januari-31 augusti
2011. Av rapporten framgår bland annat att
- resultatet efter åtta månader är plus 1 mkr. Helårsprognos plus 0,1
mkr.
- resultatet för koncernen är plus 3,2 mkr. Helårsprognos plus 5,5 mkr.
- investeringarna t o m 2011-08-31 är 31 mkr.
- två av de fyra finansiella målen uppfylls; Balanskravet och Att ekonomin ska utgöra begräsningarna för verksamheten. De två andra; Investeringar ska självfinansieras och Nettokostnaden ska inte överstiga
99 % av intäkterna från skatt och bidrag, uppfylls däremot inte.
- kommunens skulder uppgår till 228 mkr, varav ingår Nyupplåning om
61,6 mkr. Lånen ligger på 3,78 % i genomsnittsränta.
- kommunens borgensåtagande uppgår till 467 mkr (Borgholm Energi
och Elnät AB).
Budgetberedningen beslutade 2011-03-01 § 4
att införa ett tillfälligt investeringsstopp fr o m 2011-03-01 och sex månader
framåt. Alla investeringar ska redovisas till samt beslutas av kommunstyrelsen.
Endast investeringarna Ekbacka 3 och 4 samt Slottsskolan fortsätter.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-12 § 76
att vid sammanträde 2011-08-16 pröva frågan om fortsatt investeringsstopp efter 2011-08-31.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-08-16 § 150
att bibehålla investeringsstoppet till dess kommunstyrelsen vid sitt sammanträde
2011-09-13 prövar frågan om eventuell fortsättning, samt
att delegera till arbetsutskottet att i samråd med CESAM bedöma och eventuellt
besluta om investeringar för nödvändiga brandskydds- och arbetsmiljöåtgärder
Kommunstyrelsen beslutade 2011-09-13 § 168
att bibehålla investeringsstoppet enligt budgetberedningens beslut 2011-03-01
§ 4 tills vidare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-10-04 § 420 i egenskap
av budgetberedning
att uppmana nämnder och styrelser till största möjliga ekonomiska återhållsamhet under resterande del av år 2011.

Kommunstyrelsen överlämnade 2011-10-11 § 186 delårsrapporten
till revisorerna för granskning.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen föreslog 2011-10-11 § 186 kommunfullmäktige
att godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari-31 augusti 2011.
Vidare bekräftade kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut 2011-10-04
§ 420 enligt ovan och informerar kommunfullmäktige om tagna beslut om
investeringsstopp.

Vid dagens sammanträde redogör revisor Karin von Hofsten för revisorernas utlåtande 2011-10-11 över delårsrapporten. Av utlåtandet framgår
bland annat
- att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de finansiella mål
som kommunfullmäktige beslutat.
- att det i kommunens budget och flerårsplan inte finns övergripande
verksamhetsmål för kommunen. Revisorerna anser att utformningen av
övergripande verksamhetsmässiga mål med betydelse för god ekonomisk hushållning behöver utvecklas. Måluppfyllelsen ska utvärderas i
delårsrapport och årsredovisning.
- att delårsrapporten uppfyller syftet att ge fullmäktige möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av den
samlade kommunala verksamheten.
Yrkanden
Bodil Rosengren (ÖP) och Per Lublin (ÖP) yrkar att man snabbt tillsätter
en politisk beredningsgrupp med alla partier representerade för att titta
på och ta fram konkreta, tydliga och realistiska, mål för de kommunala
verksamheterna.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett tilläggsyrkande.
Proposition
Vid propositionsställandet på tilläggsyrkandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
att

godkänna delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2011.

Reservation
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP), Stefan Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig mot att avslå yrkandet om beredningsgrupp.
____________________________
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Dnr 2011/243-612 KS

Delårsrapport januari-augusti med prognos 2011, Kalmarsunds
Gymnasieförbund.
Kalmarsunds Gymnasieförbund godkände 2011-09-29 § 102 delårsrapport januari-augusti med prognos 2011.
Revisorerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund lämnar i utlåtande 2011-1012 inga negativa synpunkter på rapporten.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger med godkännande delårsrapporten 2011 för
Kalmarsunds Gymnasieförbund till handlingarna.
Jäv
Christina Ateva (C), Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S).
____________________________

§ 151

Dnr 2011/55-042 KS

Delårsrapport 2011-01-01—06-30, Ölands Kommunalförbund.
Förbundsdirektionen i Ölands Kommunalförbund överlämnade
2011-09-12 § 86 delårsrapporten till medlemskommunerna.
Perioden visar ett negativ resultat med 440 tkr. Prognosen för utfallet per
2011-12-31 visar på ett positivt resultat på 317 tkr, i enlighet med budget. Överskottet är en del i den återställning som sker av tidigare års underskott.
Revisorerna i Ölands Kommunalförbund lämnar i utlåtande 2011-09-16
inga negativa synpunkter på rapporten.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger med godkännande delårsrapporten 2011 för
Ölands Kommunalförbund till handlingarna.
Jäv
Lisbeth Lennartsson (C), Peder Svensson (C), Stig Bertilsson (C), Eddie
Forsman (M), Mikael Borgström (M), Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S),
Bengt Jonsson (S), Mikael Almqvist (KD), Maria Lindmark (MP).
____________________________
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Dnr 2011/266-006 KS

Sammanträdesdagar 2012.
Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för år 2012:
23 januari, 13 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni, 20 augusti, 17
september, 22 oktober, 19 november samt 17 december.
____________________________

§ 153

Dnr 2011/62-109 KS

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 2011.
Kommunfullmäktige lägger redovisningen med beaktande till handlingarna.
____________________________

§ 154
Information – framtida regionbildning.
Landstingsråd Anders Henriksson informerar om hur förslaget till den
framtida regionbildningen diskuterats fram och vilka skäl som ligger till
grund för förslaget.
Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor om regionbildningen.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
____________________________

§ 155

Dnr 2011/137-211 KS

Remiss - framtida regionbildning.
Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län har gemensamt arbetat fram ett underlag avseende framtida regionbildning.
I Kalmar län är det landstingsfullmäktige som beslutar om länets ställningstagande i regionfrågan. Inför landstingsstyrelsens sammanträde 7
december och landstingsfullmäktiges beslut i ärendet 21 december 2011
önskar landstinget i samråd med regionförbundet få länets kommuners
synpunkter angående förslag till beslut om att Kalmar län ska träffa en
avsiktsförklaring om att ingå i en sydsvensk regionbildning om möjligt redan 2015.
Justerandes sign
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Efter förhandlingar om innehållet i och utformningen av en kommande regionbildning ska ansökan skickas till Kammarkollegiet efter slutligt beslut i
berörda landstingsfullmäktigeförsamlingar.
Av Underlaget till ställningstagande framgår att utgångspunkterna för en
ny regionindelning är, enligt regeringen, att ändringarna ska växa fram
underifrån och att både kommuner och landsting måste var engagerade i
processen. Kalmar län är beroende av vad våra grannlän vill i frågan.
Av utredningen framgår att
- Jönköpings län önskar idag bilda en egen regionkommun.
- Östergötland och Kalmar län är överens om att de båda länen är för
små för att bilda en gemensam regionkommun.
- Både Blekinge och Kronobergs län har deklarerat att de vill ingå i en
sydsvensk regionbildning.
- Även Skåne vill ingå i en sydsvensk regionbildning, men först under
2019.
- Kalmar län vill etablera en ny regionbildning redan under 2015.
Landstinget i Kalmar län frågar i remiss 2011-10-04 om kommunens uppfattning senast 2011-11-30 i följande frågor med anledning av framtida
regionbildning:
● Stödjer kommunen, med utgångspunkt från nuvarande förutsättningar,
att Kalmar län medverkar i en ny regionbildning i Sydsverige baserad
på en avsiktsförklaring som berörda län gemensamt utarbetat och godkänt.
● Finns det särskilda förhållanden som kommunen anser att man bör ta
hänsyn till i den fortsatta regionbildningsprocessen.
● Mot bakgrund av ovan behöver nu länets kommuner ta ställning till om
Kalmar län ska träffa en avsiktsförklaring om att ingå i en sydsvensk
regionbildning, om möjligt redan 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-10-15 § 433, efter
proposition, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att stödja förslaget, med utgångspunkt från nuvarande förutsättningar,
att Kalmar län medverkar i en ny regionbildning i Sydsverige baserad
på en avsiktsförklaring som berörda län gemensamt utarbetar och
godkänner, samt
att påtala vikten att Kalmar tillsammans med Växjö och Karlskrona ingår
i den sydsvenska regionen för att hålla ihop en sydsvensk region och
hålla ihop Linnéuniversitet.
Lisbeth Lennartsson (C) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut till
förmån för eget yrkande avseende delen att inte ta ställning till om att
ingå i sydsvensk regionbildning redan 2015 och vikten att påbörja diskussion om vilka beslut som ska föras ner till regionen.
Kommunstyrelsen föreslog efter proposition 2011-11-01 § 225
kommunfullmäktige
att stödja, med utgångspunkt från nuvarande förutsättningar, att Kalmar
län medverkar i en ny regionbildning i Sydsverige baserad på en avJusterandes sign
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siktsförklaring som berörda län gemensamt utarbetat och godkänt.
att framföra följande särskilda förhållanden som man bör ta hänsyn till i
den fortsatta regionbildningsprocessen.
Särskilda förhållanden som bör beaktas extra i den fortsatt processen
med ny regionbildning är förutsättningarna för lokal demokrati och
ökad decentralisering.
Motiven till ny regionbildning beskrivs i första hand som att genom
sammanslagning effektivisera och öka konkurrenskraften för sjukvård
och infrastruktursatsningar.
Konsekvenserna för demokratin och starka lokalsamhällen verkar sekundära och måste få en tydligare prioritet och konsekvensanalys i
den fortsatta processen.
Generellt anses att följande princip ska vara vägledande för fortsatta
beslut i regionförstoringsprocessen;
För regionalisering av statliga beslut.
Mot regionalisering av kommunala beslut.
Förutsättningarna för ett fortsatt och utvecklat samarbete med de övriga länderna kring Östersjön är av största betydelse för Borgholms
kommun och Öland och måste bevakas särskilt i regionförstoringsprocessen.
I fråga om geografisk tillhörighet bör en ny regionbildning, oavsett utsträckning i övrigt, inbegripa Blekinge och Kronobergs län med vilka
Kalmar län delar både kulturell och historisk identitet liksom framtida
utmaningar kring kust- och havsmiljö och livskraftiga landsbygdssamhällen. Samt
att ställa sig bakom att Kalmar län träffar en avsiktsförklaring om att
ingå i en sydsvensk regionbildning, om möjligt redan 2015.
Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar i första hand att Öland ska utgöra en egen region,
samt i andra hand att Öland ska ingå i en region med Öland-SmålandÖstergötland.
Ilko Corkovic (S), Bertil Lundgren (MP) och Lisbeth Lennartsson (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg
att andra att-satsen ska kompletteras med samt Linnéuniversitetet.
Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till Forsmans tilläggsyrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkande om annan regionbildning och ett tilläggsyrkande.
Proposition Lublins yrkande 1
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Proposition Lublin yrkande 2
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

sid 11 (17)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-11-21

141-157

slår yrkandet.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå Lublins yrkande röstar ja. Den som vill bifalla detsamma röstar nej.
Vid omröstningen avges 29 ja-röster, 1 nej-röst och 9 ledamöter avstår
från att rösta (BILAGA 2)
Därmed avslår kommunfullmäktige yrkandet.

Proposition Forsmans tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed

Justerandes sign

att

stödja, med utgångspunkt från nuvarande förutsättningar, att
Kalmar län medverkar i en ny regionbildning i Sydsverige baserad
på en avsiktsförklaring som berörda län gemensamt utarbetat och
godkänt.

att

framföra följande särskilda förhållanden som man bör ta hänsyn till
i den fortsatta regionbildningsprocessen.
Särskilda förhållanden som bör beaktas extra i den fortsatt processen med ny regionbildning är förutsättningarna för lokal demokrati
och ökad decentralisering.
Motiven till ny regionbildning beskrivs i första hand som att genom
sammanslagning effektivisera och öka konkurrenskraften för sjukvård och infrastruktursatsningar.
Konsekvenserna för demokratin och starka lokalsamhällen verkar
sekundära och måste få en tydligare prioritet och konsekvensanalys i den fortsatta processen.
Generellt anses att följande princip ska vara vägledande för fortsatta beslut i regionförstoringsprocessen;
För regionalisering av statliga beslut.
Mot regionalisering av kommunala beslut.
Förutsättningarna för ett fortsatt och utvecklat samarbete med de
övriga länderna kring Östersjön är av största betydelse för Borgholms kommun och Öland och måste bevakas särskilt i regionförstoringsprocessen.
I fråga om geografisk tillhörighet bör en ny regionbildning, oavsett
utsträckning i övrigt, inbegripa Blekinge och Kronobergs län med
vilka Kalmar län delar både kulturell och historisk identitet liksom
framtida utmaningar kring kust- och havsmiljö, livskraftiga landsbygdssamhällen samt Linnéuniversitetet. Samt
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ställa sig bakom att Kalmar län träffar en avsiktsförklaring om att
ingå i en sydsvensk regionbildning, om möjligt redan 2015.

Reservation mot beslutet
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 3)
____________________________

§ 156

Dnr 2008/199-212 KS

Vindkraftsplan med miljöbedömning och konsekvensbeskrivning,
tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-23 förelåg
upprättat förslag till vindkraftsplan för Borgholms och Mörbylånga kommuner. Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att
anta Vindkraftsplan 2011 med tillhörande handlingar.
Redovisning av ärendet
Ölandskommunerna, Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län
har gemensamt under våren 2009 presenterat ett planeringsunderlag för lokalisering av vindkraft på Öland där länsstyrelsen varit projektinnehavare.
Under vintern 2010 skrivs vindkraftsplanen i samarbete mellan Borgholms och
Mörbylånga kommun. Det tematiska tillägget till de aktuella översiktsplanerna
följs åt med samma upplägg för de båda kommunerna. Det slutliga planförslaget
kommer att användas både kommunvis som den enskilda kommunen anser lämpligt och gränsöverskridande då framtida vindkraftprojekt kan beröra båda kommunerna.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-09 § 81
att upprätta en temafördjupning för vindkraft, samt
att uppdra till miljö- och byggnadsförvaltningen att påbörja arbetet.
Kommunstyrelsen godkände 2010-04-13 § 47 material till vindkraftsplan
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för samråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-11-30 § 572 kommunstyrelsen godkänna materialet för utställning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-12-07 redogjorde planarkitekt Annelie
Martinsson för ärendet.
Vindkraftsplanen beskriver förutsättningarna för vindkraftsetablering samt redogör
för de riktlinjer som ska gälla vid etablering av vindkraft i kommunen, med en
sammanvägd avgränsning av lämpliga och olämpliga områden. I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för vilka konsekvenser vindkraftsplanens genomförande kan ha på människors hälsa, miljö med mera.
Ärendet har under arbetets gång redovisats till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott vid ett flertal tillfällen.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-07 § 204
att godkänna materialet till vindkraftsplan med tillhörande miljökonsekvensbeJusterandes sign
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skrivning samt samrådsredogörelse för utställning.
Under utställningstiden 2010-12-12 - 2011-03-16 inkom 77 synpunkter. Synpunkterna sammanfattades i ett kommunens utlåtande och har bemötts med kommunernas kommentarer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-08-23 § 337
vindkraftsplanen till partigrupperna, miljö- och byggnadsnämnden och
Borgholm Energi AB för synpunkter senast 2011-09-23.
Remissvar har inkommit från:
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-08-24 § 186: Efter genomgång av
vindkraftsplanen inför antagande framkom följande förslag som bör beaktas:
- RIKTLINJER Under rubriken "Riktlinjer för vindkraftsgrupper och enstaka
verk", sista punkten: Etableringar bör bestå av ojämnt antal verk. - Bör
utgå.
- Under rubriken "Riktlinjer för utformning", bör ytterligare en punkt läggas
till: Belysningen på vindkraftverken bör teknikstyras med radar.
- Vid diskussion framkom även förslag om att någon typ av ersättning borde
utgå till berörda för att lättare få en acceptans av vindkraftverken.
Förslagsvis borde en policy för "bygdepeng" arbetas fram.
Vikten av att berörda sakägare informeras om åtgärden i ett tidigt skede
framfördes.
Borgholm Energi, vd Benny Wennberg: Vi utgår från att det finns bred politisk uppslutning kring det långsiktiga målet om självförsörjning. Därför anser
Borgholm Energi att samtliga 19 (20) områden ska föreslås i det tematiska
tillägget.
Centerpartiet: Vi vill att vindkraftens produktionsvärde jämförs med andra
näringar på Öland till att ge arbete och utkomst. Det minsta antalet områden
bör vara 19 enligt ”Ölandsvinds planeringsunderlag för lokalisering av vindkraft på Öland”.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-01 redogjorde planarkitekt
Annelie Martinsson och miljöinspektör Heléne Werhtwein för upprättat förslag till vindkraftsplan. Syftet med planen är att peka ut lämpliga områden för vindkraft samt att förankra riktlinjerna.
I förslaget är 13 områden föreslagna som lämpliga för vindkraft, sex på
norra och sju på södra Öland. Från den ursprungliga planen har utifrån inkomna yttranden fyra områden tagits bort Södvik, Persnäs-Hallnäs, Hjäpestad, Böda Kronopark (samt Albrunna på södra Öland). Riktlinjer är
framtagna för placering och utformning.
De sex områdena i Borgholms kommun täcker fullt utbyggda, tillsammans
med Kårehamnsverken, kommunens elkonsumtion.
Kommunstyrelsen föreslog efter proposition 2011-11-01 § 194
kommunfullmäktige
att godkänna vindkraftsplanen 2011 för Borgholms och Mörbylånga
kommuner med tillhörande handlingar och följande tillägg:
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”Riktlinjer för utformning” kompletteras med Belysningen på vindkraftverken bör tekniskt styras med radar.
Vidare att en policy för ”bygdepeng” bör arbetas fram.
Vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschef Göran Borgö,
planarkitekt Annelie Martinsson och GIS-samordnare Heléne Werthwein
för ärendet och ledamöterna får tillfälle att ställa frågor till tjänstemännen.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar att kommunen ska behålla de tidigare 19 områdena i vindkraftplanen.
Per Lublin (ÖP) yrkar att Mörbylånga kommuns regler för reklam ska gälla
även i Borgholms kommun.
Bertil Lundgren (MP) instämmer i Bertilssons yrkande och yrkar följande
tillägg att en policy för ersättningar till berörda fastigheter tas fram av
Borgholms kommun.
Erik Arvidsson (-) yrkar om tillägg att vi om möjligt ser över möjligheterna att kunna möjliggöra etablering av fler verk här på ön.
Ilko Corkovic (S) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och tre tillläggsyrkanden.
Proposition Bertilssons yrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Proposition Lundgrens tilläggsyrkande
Ställs inte under proposition utan anses ingå i kommunstyrelsens förslag
om policy för ”bygdepeng”.
Proposition Lublins tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Proposition Arvidssons tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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godkänna och anta vindkraftsplanen (tematiskt tillägg till översiktsplan) för Borgholms kommun och Mörbylånga kommun med
tillhörande handlingar och följande tillägg:
”Riktlinjer för utformning” kompletteras med Belysningen på vindkraftverken bör tekniskt styras med radar.
Att en policy för ”bygdepeng” bör arbetas fram.
Att se över möjligheterna att kunna etablera fler verk på Öland.

Protokollsanteckning
”Förutsätter att man även i praktiken kommer bibehålla ett minsta avstånd på 1 000 meter mellan varje vindkraftverk (i vindkraftsgrupper och
vindkraftsparker) och närmaste permanentbebodda hus.
Per Lublin (ÖP)”
____________________________

§ 157

Dnr 2010/269-343 KS

Revidering av Allmänna Bestämmelser för VA (ABVA) för Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-08-17 behandlades Sune
Axelssons (S) förslag 2010-08-03 med anledning av den uppkomna föroreningen i det kommunala vattenledningsnätet under sommaren 2010,
att kommunstyrelsen ger huvudmannen Borgholm Energi AB i uppdrag
att omarbeta och komma med förslag till ändrade regler att införa i
ABVA,
att redovisa till kommunstyrelsen hur många sammankopplingar som
finns och en åtgärdsplan för att åtgärda detta.
Kommunstyrelsen uppdrog 2010-08-17 § 109 till Borgholm Energi
AB
att omarbeta och komma med förslag till ändrade regler att införa i
ABVA, samt
att redovisa till kommunstyrelsen hur många sammankopplingar som
finns och en åtgärdsplan för att åtgärda detta.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-06-20
redovisade vd Benny Wennberg att bolaget gjort en inventering av 50-60
% av alla anslutna fastigheter. Av inventeringen framgår att cirka 60 %
av de inventerade fastigheterna skulle kunna vara en riskgrupp i fråga om
avsaknad av återströmningsskydd. Borgholm Energi AB arbetar med förändring av ABVA som kommer att behandlas i kommunfullmäktige under
hösten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen och avvaktar
kommande revidering av ABVA.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 redovisade VA- och
renhållningschef Jörgen Ljungholm reviderat förslag till Allmänna bestämmelser för VA för Borgholms kommun (ABVA).
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ABVA kommer från och med kommunfullmäktiges godkännande att vara
uppdelad i två delar.
- ABVA innehåller bestämmelser för brukande av den allmänna vattenoch avloppsanläggningen.
- Råd och anvisningar till Borgholms kommuns ABVA. I den kommer det
finnas råd och förklaringar till hur de allmänna bestämmelserna skall
tolkas.
Syftet med den här förändringen är att förenkla och förbättra informationen till abonnenterna.
Kommunfullmäktige fastställer ABVA och Borgholm Energis styrelse fastställer Råd och anvisningar till Borgholms kommuns ABVA.
Följande förändringar har gjorts i ABVA:
Varje punkt har fått en rubrik för att det skall vara enklare att hitta det
som söks.
Punkt 4 är ny. Den handlar om anslutning till den allmänna anläggningen.
Det mesta av det som står där gäller redan idag men har skrivits dit som
ett förtydligande.
Punkt 9 är ny. Den handlar om krav på att fastighetsägare som brukar
den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande vattenledning med återströmningsskydd (backventil) senast 2014-12-31.
Som huvudman för den allmänna anläggningen är Borgholm Energi ansvarig för dricksvattenkvaliteten hela vägen fram till kunds tappkran.
Dricksvatten är ett livsmedel som är färdigt för förtäring, varför det är av
yttersta vikt att skydda det mot yttre föroreningar. Borgholm Energi vill
därför förhindra att återströmning uppstår från en fastighets VA-installation till den allmänna anläggningen. Detta åstadkoms genom att samtliga fastighetsägare som brukar den allmänna dricksvattenanläggningen installerar ett återströmningsskydd på inkommande dricksvattenledning.
Punkt 19 är ny. Den handlar om att huvudmannen kan utfärda anvisningar för hur bestämmelserna i ABVA skall tillämpas. Dokumentet Råd och
anvisningar till Borgholms kommuns ABVA är ett exempel på detta.
Förändringarna i ABVA har godkänts av Borgholm Energis styrelse 201109-21.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-10-11 § 211 kommunfullmäktige
att fastställa Allmänna bestämmelser för VA (ABVA) för Borgholms kommun att, tillsammans med Råd och anvisningar till ABVA, gälla från
och med beslutet vunnit laga kraft, samt
att uppdra till Borgholm Energi AB att i Råd och anvisningar till ABVA prioritera införandet av återströmningsskydd så att anläggningar enligt
klass 4 åtgärdas senast 2013-12-31.

Vid dagens sammanträde redogör VA- och renhållningschef Jörgen Ljungholm för ärendet och ledamöterna får tillfälle att ställa frågor.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

sid 17 (17)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-11-21

141-157

Yrkande
Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
att

fastställa Allmänna bestämmelser för VA (ABVA) för Borgholms
kommun att, tillsammans med Råd och anvisningar till ABVA, gälla
från och med beslutet vunnit laga kraft, samt

att

uppdra till Borgholm Energi AB att i Råd och anvisningar till ABVA
prioritera införandet av återströmningsskydd så att anläggningar
enligt klass 4 åtgärdas senast 2013-12-31.

____________________________

Ordförande Jan Erici (M) konstaterar 17 av 29 kungjorda ärenden behandlats vid dagens sammanträde. Övriga ärenden tas upp vid ett kommande
sammanträde.
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