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§ 29

Dnr 2010/322-133 KS

Förslag till överenskommelse om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande.
Vid dagens sammanträde redovisar Cristina Gustafsson och Birgitta Eriksson, Länsstyrelsen i Kalmar län, förslag till överenskommelse mellan
kommunen och länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande.
Enligt regeringens integrationsuppdrag ska länsstyrelsen
● verka för att länet har en god beredskap och kapacitet när det gäller
att ta emot och introducera nyanlända flyktingar
● överlägga och skriva avtal med kommunerna om flyktingmottagandet
● utveckla samverkan mellan länets kommuner och myndigheter när det
gäller flyktingarnas boende, introduktion och arbetsmarknadsetablering
● följa upp introduktionen och dess resultat i länet.
Integrationspolitiken fokuserar på
● ett effektivt system för nyanländas mottagande och introduktion i samhället
● fler i arbete och fler företagare
● likvärdighet i skolan samt bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna
● en effektiv bekämpning av diskriminering
● en positiv utveckling i stadsdelar med ett utbrett utanförskap
● en gemensam värdegrund i vårt samhälle som präglas av ökande
mångfald.
Arbetsförmedlingen fattar beslut om fördelning av mottagningsbehovet i
varje län och upprättar även etableringsplaner.
Staten betalar genom Migrationsverket en årlig grundersättning och en
ersättning per mottagen person till kommunerna.
Av överenskommelsen framgår att Borgholms kommun åtar sig att årligen
ta emot 25 flyktingar eller andra skyddsbehövande. Överenskommelsen
gäller från 2011-01-01 och tills vidare och ersätter tidigare överenskommelse om flyktingmottagning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-01-25 § 19 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna upprättad överenskommelse.
Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen redovisar arbetsmarknadsavdelningens administrativa chef Agneta Dahlberg förutsättningarna
för den nya överenskommelsen samt hur verksamheten fortsättningsvis
är tänkt att fungera.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna upprättad överenskommelse.

____________________________
§ 30

Dnr 2010/322-133 KS

Överenskommelse, ensamkommande flyktingbarn.
Handläggare Björn Carlsson från Migrationsverket informerade vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-10-05 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.
Antalet barn som kommer till Sverige har ökat från 400, år 2005, för att
uppgå till 2250, år 2009. Prognosen för 2010 pekar mot ca 2400 barn.
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, §
45 återrapporterade myndighetsavdelningens verksamhetschef Hillevi Österbo och arbetsmarknadsavdelningens administrativa chef Agneta Dahlberg uppdraget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet
2011-02-01 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
a t t teckna avtal med Migrationsverket om fem (5) platser, varav tre (3)
är avsedda för asylsökande ensamkommande flyktingbarn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-02-15

sid 4 (20)

Paragrafer

29-48

KOMMUNSTYRELSEN

Vidare uppdrog arbetsutskottet till myndighetsavdelningens verksamhetschef Hillevi Österbo och arbetsmarknadsavdelningens administrativa chef
Agneta Dahlberg
a t t 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.
Mot detta beslut reserverade sig Eddie Forsman (M).
Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen återrapporterar arbetsmarknadsavdelningens administrativa chef Agneta Dahlberg uppdraget.
Yrkande
Eddie Forsman (M) yrkar att ärendet ska remitteras till utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndaren för synpunkter på eventuell
överenskommelse om ensamkommande flyktingbarn.
Ilko Corkovic (S), Maria Lindmark (MP) och Daniel Nilsson (C) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

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

Vidare uppdrar 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.

Reservation
Eddie Forsman (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
____________________________

§ 31

Dnr 2011/50-106

Redovisning av verksamheten vid Ölands Näringslivskontor.
Näringslivschef Anders Nyholm lämnar en redovisning över verksamheten
vid Ölands Näringslivskontor.
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Av redovisningen framgår bland annat;
- Kontorets uppdrag
- Arbetet med värdegrund
- Uppsatta mål och sättet att mäta hur dessa uppnåtts
- Fokusområden
- Arbetet med att bygga upp Ölands Turistbyrå
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger densamma till
handlingarna.
____________________________

§ 32

Dnr 2011/12-106 KS

Huvuddeltagaravtal, Ölands Skördefest.
Från Vd Stefan Ahlgren, Ölands Skördefest, har 2011-01-18 inkommit förslag till huvuddeltagaravtal för Borgholms kommun om 60 tkr plus medlemsavgift, annonsskatt och moms.
I Huvuddeltagaravtalet ingår:
Annons i ÖlandsNycklen.
Logga under huvudsponsorer.
Klickbar länk på Skördefestens hemsida.
Fyra biljetter till Energiforum.
Fyra biljetter till invigningsmiddag.
Fem platser på lunchen i samband med Kock- & serveringstävlingen tillsammans med Mörbylånga kommun.
Rätt att använda Skördefesten i kommunens egen marknadsföring.
Två platser på konstnattsbussen på fredagen 30 september.
Logga på Skördefestens rollup.
Få med kommunens logga som huvudsponsor i alla sammanhang där
Ölands Skördefest kommunicerar sina sponsorer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-01-25, § 27 kommunstyrelsen
a t t teckna huvuddeltagaravtal för 60 tkr exklusive moms för år 2011,
samt
a t t medel för ändamålet samt annonsskatt och medlemsavgift anvisas
ur kommunstyrelsens konto 1010-1300.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

teckna huvuddeltagaravtal för 60 tkr exklusive moms för år 2011,
samt

att

medel för ändamålet samt annonsskatt och medlemsavgift anvisas
ur kommunstyrelsens konto 1010-1300 enligt gällande budget för
2011.

____________________________

§ 33

Dnr 2009/405-294 KS

Försäljning av Böda skola.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-27 § 32 bland annat
att Böda skola läggs ned och eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 2
flyttar till Åkerboskolan hösten 2009.
Beslutet överklagades hos Länsrätten.
Med anledning av förslaget från utbildningsnämnden om nedläggning av
Böda skola föreslog centerpartiet i en motion 2009-03-21 kommunfullmäktige
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka om huvudbyggnaden på
Böda skola kan iordningställas till lägenheter för uthyrning.
Kommunfullmäktige biföll 2009-09-14 § 82 motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2009-10-06 § 426 till
planeringschef Christer Petersson
att i samråd med Borgholm Energi undersöka om det finns någon intressent som vill iordningställa huvudbyggnaden på Böda skola till lägenheter.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2009-11-17 redogjorde planeringschef Christer Petersson för ärendet. Det framgick att
det finns intressenter att förvärva byggnaden. Värmesystemet är gemensamt för skolbyggnaden och den byggnad där förskolan är belägen, detta
kan regleras genom avtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2009-11-17 § 493 till
planeringschef Christer Petersson
att genom kommunens mäklares försorg genom anbudsgivning lämna
fastigheten till försäljning, samt
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att det i försäljningsunderlaget ska framgå
- att kommunen får teckna hyresavtal för förskolan med tillhörande
mark.
- att kommunen prioriterar att förhandla vidare med den köpare som
är beredd att utveckla fastigheten på ett sådant sätt att den kan
utgöra en tillgång som förbättrar servicen och möjliggör en mötesplats för boende och besökare i Böda alternativt bygga hyreslägenheter i byggnaden.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-08-24 redovisade planeringschef Christer Petersson att anbudsförfarandet är genomfört. Fem intresseanmälningar har inkommit, tre har aviserat en verksamhet på fastigheten som överensstämmer med kommunens prioriteringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-08-24 § 392 till
planeringschef Christer Petersson
att föra ytterligare diskussioner med tre av anbudsgivarna inför beslut
om försäljning av Böda skola.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-11-23 återrapporterade planeringschef Christer Petersson för tagna kontakter.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-12-14 redovisade planeringschef Christer Petersson genomförd förhandling med den
anbudsgivare som anses uppfylla kommunens kriterier enligt tidigare beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-14 § 580 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att då skolverksamheten på Böda skola är nedlagd, försälja Böda skola
till den anbudsgivare som lämnat det anbud som bäst uppfyller kommunens önskemål.
Vidare uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott till planeringschef Christer Petersson
att upprätta förslag till hyresavtal gällande förskolan i Böda att behandlas
vid kommunstyrelsens sammanträde 18 januari 2011.
Vid sammanträde med kommunstyrelsen 2011-01-18 redogjorde planeringschef Christer Petersson för ärendet. Förhandling har genomförts med
två av anbudsgivarna och samtal med ytterligare en. Vid förhandlingen
har en anbudsgivare lämnat anbud som till stor del uppfyller kommunens
önskemål.
Sedan arbetsutskottets sammanträde 2010-12-14 pågår förhandlingar
med anbudsgivarna om förslag till hyresavtal. Denna förhandling är ännu
inte slutförd.
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Kommunstyrelsen återremitterade 2011-01-18, § 8 ärendet för behandling i kommunstyrelsen 14 februari 2011 med alternativt redovisning
av förslag till hyresavtal där hyran även inkluderar uppvärmning eller alternativt förslag på avstyckning innebärande att kommunen behåller förskolebyggnaden i egen regi.
Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen redogör planeringschef
Christer Petersson för ärendet samt genomförda förhandlingar med anbudsgivarna om förslag till hyresavtal..
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar återremiss för nytt anbudsförfarande
Eddie Forsman (M) yrkar att kommunen behåller förskolan och avstyckar
resten av fastigheten för försäljning
Maria Lindmark (MP) yrkar återremiss för nytt anbudsförfarande där kostnaderna vägs gällande avstyckning i två alternativt tre delar
Mats Axelsson (FP) återremiss för lämplig avstyckning
Mikael Almqvist (KD) yrkar återremiss för nytt anbudsförfarande där förskolan behålls i kommunen och fastigheten avstyckas i tre delar.
Daniel Nilsson (C) yrkar bifall till försäljning och upprättat hyresavtal.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet för nytt anbudsförfarande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma.
Ordförande ställer därefter proposition på yrkandena att vid det nya anbudsförfarandet behålla förskolebyggnaden i kommunens ägo eller bjuda
ut hela fastigheten hel eller i delar och att hyra tillbaka förskolan och finner därvid kommunstyrelsen besluta att sälja hela fastigheten.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkännes; ”Den som vid det nya anbudsförfarandet vill försälja hela fastigheten och återhyra förskolebyggnaden
röstar ja. Den som vid försäljningen vill behålla förskolebyggnaden i
kommunal ägo röstar nej”
Vid voteringen avges följande röster:
Ja
Eddie Forsman (M)
Thomas Johnsson (M)
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)

Justerandes sign

Nej
Ilko Corkovic (S)
Pia Holgersson (S)
Bengt Jonsson (S)
Maria Lindmark (MP)
Mikael Almqvist (KD)
Mats Axelsson (FP)
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Kommunstyrelsen beslutar alltså med rösterna 6 mot 5 att vid anbudsförfarandet behålla förskolebyggnaden i kommunal ägo.
Ordföranden ställer därefter proposition på om det nya anbudsförfarandet
i övrigt skall omfatta fri prövningsrätt och finner kommunstyrelsen bifalla
förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar således
att

återremittera ärendet för ny försäljning

att

vid det nya anbudsförfarandet behålla förskolebyggnaden i kommunal ägo samt

att

det nya anbudsförfarandet i övrigt skall omfatta fri prövningsrätt.

____________________________

§ 34

Dnr 2010/243-821 KS

Gymnastikhallen vid Böda skola.
I och med beslut om förslag till försäljning av Böda skola bör kommunfullmäktiges beslut 2010-06-14 § 83 upphävas vad avser öppethållande
av gymnastikhallen vid Böda skola.
Enligt kultur- och fritidsnämndens redovisning hyrdes gymnastikhallen i
Böda ut 3 timmar/vecka under år 2009.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-14, § 581
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
a t t upphäva sitt beslut 2010-06-14 § 83 avseende den del som berör
gymnastikhallen vid Böda skola.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

upphäva sitt beslut 2010-06-14 § 83 avseende den del som berör
gymnastikhallen vid Böda skola.

____________________________
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§ 35

Dnr 2010/378-824 KS

Ansökan om kommunalt stöd, IOGT-NTO.
Borgholms Godtemplares Byggnadsförening, ansöker genom Gunilla Nilsson om kommunalt stöd för upprustning av fastigheten Gotland 5. Föreningen har för avsikt att söka statligt stöd hos Boverket. Förutsättningen
för att få stöd via Boverket är att kommunen beviljar bidrag med 30 % av
kostnaden och att föreningen själv finansierar 20 %.
Enligt ansökan är åtgärderna beräknade till 465 tkr, varav kommunens
andel skulle vara 139,5 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-01-11, § 13 kommunstyrelsen
a t t bevilja 30 %-igt bidrag, som mest 139,5 tkr, under förutsättning
att Boverket godkänner bidrag till Borgholms Godtemplares Byggnadsförening.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja 30 %-igt bidrag, som mest 139,5 tkr, under förutsättning
att Boverket godkänner bidrag till Borgholms Godtemplares Byggnadsförening.

____________________________

§ 36

Dnr 2011/3-824 KS

Ansökan om kommunalt stöd, Rungården .
Runstens Bygdegårdsförening ansöker genom Gunnar Nilsson, Norra
Bäck, 386 94 Färjestaden om kommunalt stöd för byte till energisnåla
fönster till Rungården. Föreningen har ansökt om statligt stöd hos Boverket. Förutsättningen för att få stöd via Boverket är att kommunen beviljar
bidrag med 30 % av kostnaden och att föreningen själv finansierar 20 %.
Enligt ansökan är åtgärderna beräknade till 165 tkr, varav kommunens
andel skulle vara 49,5 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-01-25, § 30 kommunstyrelsen
a t t bevilja 30 %-igt bidrag, som mest 49,5 tkr, under förutsättning att
Boverket godkänner bidrag till Runstens Bygdegårdsförening.
Daniel Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja 30 %-igt bidrag, som mest 49,5 tkr, under förutsättning att
Boverket godkänner bidrag till Runstens Bygdegårdsförening.

Jäv
Peder Svensson (C) anmäler jäv och är inte heller närvarande i lokalen
när ärendet behandlas.
____________________________

§ 37

Dnr 2011/43-002

Godkännande av attestanter för 2011 inom Kommunstyrelsens
verksamhetsområde.
Föreligger förslag på attestlista för 2011 inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner bilagd attestlista för 2011 (BILAGA 1) samt
delegerar till kommunchef Lars Frick att under löpande år justera listan
utifrån uppkomna personalförändringar.
____________________________

§ 38

Dnr 2010/45-042 KS

Verksamhetsuppföljning för hela kommunen december 2010.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogjorde vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-01-18, § 3 för kommunens preliminära totala verksamhetsuppföljning för december månad:
Socialnämnden - överskott med 4,6 mkr mot 4,9 mkr i november.
Utbildningsnämnden - överskott med 1,4 mkr mot 2,3 mkr i november
Kommunstyrelsen - överskott 3,5 mkr mot 2,6 mkr i november.
Teknisk service - underskott med 11,2 mkr mot minus 4,9 i november.
Beroende på ökad kostnad för snöröjning.
Kultur- och fritidsnämnden - överskott med 1,0 mkr mot 983 tkr i november.
Miljö- och byggnadsnämnden - underskott med 50 tkr mot överskott
med 89 tkr i november.
Slottet - fortsatt underskott med 0,6 mkr liksom i november.
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Ett flertal ledamöter lyfter frågan om varför utbildningsnämndens överskott har minskat med närmare 1 mkr under december månad. Enligt
uppgift från flera ledamöter har utbildningsnämndens olika verksamheter
fått direktiv att handla det de behöver under december månad.
Det nu preliminära resultatet motsvarar dock resultatprognosen i delårsbokslutet.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-18, § 3 att uppdrar till ekonomiavdelningen
a t t till nästkommande kommunstyrelsesammanträde göra en jämförelse av inköpen gällande mellan november och december månader 2010
med samma månader 2009.
Det noteras att i det prognostiserade resultatet för utbildningsnämnden
ingår det normalt större inköp av läromedel som brukar ske i slutet av
året.
Vid dagens sammanträde lämnar ekonom Caroline Johansson och ekonom
Linda Kjellin en redogörelse för det utförda uppdraget. Det kan konstateras att kostnadsutvecklingen varit avsevärd inom flera verksamhetsområden när man jämför perioden nov-dec 2009 med perioden nov-dec 2010
men också att vissa kostnader vid jämförelse på helårsbasis är de samman mellan åren.
Kommunstyrelsen tackar för den erhållna informationen och lägger densamma till handlingarna.
____________________________
§ 39

Dnr 2010/367-109 KS

Motion (Ilko Corkovic S) - Öka ungdomarnas möjlighet till inflytande och delaktighet.
Ilko Corkovic (S) föreslår i motion 2010-12-02
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast inrätta ett ungdomsråd, samt
att en ungdomssamordnare anställs/utses (minst en halvtidstjänst).
Motionen har under tiden 2010-12-03--2011-01-03 varit på remiss hos
partigrupperna.
Remissvar har inkommit från
Socialdemokraterna: Bifall.
Vänsterpartiet: Bifall.
Moderaterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-01-25 meddelar Lisbeth
Lennartsson (C) att Centerpartiet bifaller motionen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-01-25, § 31 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen yrkar Ilko Corkovic (S)
och Daniel Nilsson (C) bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

____________________________

§ 40

Dnr 2010/313-100 KS

Attraktiv kommun för fler att bo i.
Kommunfullmäktige biföll 2010-09-27 § 136 en motion från Ilko
Corkovic (S) med förslag
att med hjälp av enkätundersökningar/telefonintervjuer skaffa sig bild av
varför medborgare flyttar från vår kommun. Samt att ta fram vad
kommuninvånare tycker en attraktiv kommun ska innehålla. Vad saknas för att vi ska bli ännu bättre kommun att bo i?
att ta fram konkreta förslag/strategier för att öka attraktionen i vår kommun.
att utse ”en grupp för framtiden” som enbart ska arbeta med att skapa
inflyttning till Borgholms kommun. Gruppen ska bestå av 5-7 medlemmar (politiker, tjänstemän, representanter från näringslivet och
föreningarna).
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2010-10-19, § 507
ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag på hur
motionen skall kunna verkställas samt

att

lägga förslag på lämplig representation i den aktuella framtidsgruppen.

____________________________
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§ 41

Dnr 2010/299-100 KS

Medverkan i medborgarenkät, SCB.
Ilko Corkovic (S) ställde i e-post 2010-08-19 förfrågan till ordförande Lisbeth Lennartsson om kommunens deltagande i SCB:s årliga medborgarenkät.
Medverkan i enkäten har tidigare diskuterats i arbetsutskottet. Priset för
deltagande är 47 000 kronor. Eftersom sista anmälningsdag har passerats
fanns det inte möjlighet att medverka år 2010.
Kommunstyrelsen överlämnade 2010-09-14 § 154 ärendet till budgetberedning inför budgetarbetet för år 2011.
Vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-0111, § 15 aktualiserade Ilko Corkovic (S) ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog därvid kommunstyrelsen
a t t anmäla Borgholms kommun till vårens medborgarenkät, samt
a t t finansiering sker inom kommunstyrelsens ekonomiska ram.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anmäla Borgholms kommun till vårens medborgarenkät, samt

att

finansiering sker inom kommunstyrelsens ekonomiska ram.

____________________________

§ 42

Dnr 2011/8-103 KS

Sammansättning till kommunens olika råd.
Vid dagens sammanträde lyfter ordföranden frågan om hur kommunens
olika råd ska besättas. Förslaget är att Brottsförebyggande rådet och
Folkhälsorådet bildar ett gemensamt kommunalt råd för folkhälso- och
trygghetsfrågor med ordförandegruppen som styrgrupp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-01-25, § 24 kommunstyrelsen
a t t nuvarande Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet bildar ett
gemensamt kommunalt Råd för Folkhälso- och trygghetsfrågor med ordförandegruppen som styrgrupp,
a t t som ledamot och ordförande i pensionärsrådet utse Lisbeth
Lennartsson (C) med Eddie Forsman (M) som ersättare,
a t t som ledamot och ordförande i Råd för funktionshinderfrågor utse
Pia Holgersson (S) med Eva Karlström (M) som ersättare,
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a t t som ledamöter i Styrgruppen för gymnasieskolan och KomVux utse
Lisbeth Lennartsson (C), Eddie Forsman (M) och Pia Holgersson (S) med
Lisbeth Lennartsson som ordförande och Eddie Forsman som vice ordförande.
a t t utse kommunens två representanter i Framtid Borgholms styrelse.
Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen yrkar Pia Holgersson (S)
att Ilko Corkovic (S) utses som representant i Framtid Borgholms styrelse.
Daniel Nilsson (C) yrkar att Lisbeth Lennartsson (C) utses som representant i Framtid Borgholms styrelse.
Eddie Forsman (M) yrkar att kommunstyrelsen utser Mikael Borgström
(M) att ersätta Eva Karlström (M) i rådet för funktionshinderfrågor och att
Marcel van Luijn (M) utses till Framtid Borgholms styrelse.
När det gäller valet till Framtid Borgholms styrelse konstateras att Borgholms kommun enbart förfogar över två (2) platser.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

nuvarande Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet bildar ett
gemensamt kommunalt Råd för Folkhälso- och trygghetsfrågor
med ordförandegruppen som styrgrupp,

att

som ledamot och ordförande i pensionärsrådet utse Lisbeth
Lennartsson (C) med Eddie Forsman (M) som ersättare,

att

som ledamot och ordförande i Råd för funktionshinderfrågor utse
Pia Holgersson (S) med Mikael Borgström (M) som ersättare,

att

som ledamöter i Styrgruppen för gymnasieskolan och KomVux utse
Lisbeth Lennartsson (C), Eddie Forsman (M) och Pia Holgersson (S)
med Lisbeth Lennartsson som ordförande och Eddie Forsman som
vice ordförande.

att

utse Lisbeth Lennartsson (C) och Ilko Corkovic (S) som kommunens två representanter i Framtid Borgholms styrelse med Marcel
van Luijn (M) som ersättare.

____________________________
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§ 43

Dnr 2011/16-103 KS

Tekniskt utskott.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-12-14 föreslogs
med anledning av revisorernas granskningsrapport över kommunens styrning och uppföljning av Borgholm Energi att ett tekniskt utskott bör inrättas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-12-14 § 598 till
kommunchef Lars Frick
att i samråd med vd Benny Wennberg ta fram förslag på ärenden av
principiell beskaffenhet som ska behandlas i ett tekniskt utskott att
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 18 januari 2011.
Vid dagens sammanträde presenterar kommunchef Lars Fick ett förslag
till organisation med tekniskt utskott alternativt teknisk nämnd.
Under sammanträdet diskuteras för- och nackdelar med utskott respektive nämnd. Det konstateras att det i första hand är tekniskt utskott det
rör sig om men att utredningen bör fortsätta med båda inriktningarna.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-18, § 27 att uppdra till kommunchef
Lars Frick att i samråd med vd Benny Wennberg fortsätta att utreda eventuellt tekniskt utskott eller tekniskt nämnd.
Återrapportering ska göras till kommunstyrelsen vid varje sammanträde.
Vid dagens sammanträde redovisar kommunchef Lars Frick att ärendet
behandlas både i kommunens chefs/ledningsgrupp och i enlighet med erhållet uppdrag
____________________________
§ 44

Dnr 2009/502-845 KS

Informationsärende; Ställplatser för husbilar.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-12-14 redogjorde servicechef Hans Johannesson för Borgholm Energi AB:s förslag
tidigast kan vara klart för att gälla för år 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott kom vid sammanträde 2009-1124 § 511 överens med representanter från Sveriges Camping- och stugföretagares Riksförbund och Borgholm Energi AB att en arbetsgrupp ska
arbeta fram en gemensam lösning för att ta hand om denna möjlighet att
förlänga säsongen, samt beslutade
att utse planeringschef Christer Petersson som kommunens representant
i arbetsgruppen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-12-14 § 591
att bjuda in Hans Johannesson och representant från arbetsgruppen till
arbetsutskottets sammanträde 2010-12-21.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-12-21 deltog
Henrik Palmgren, Camping Öland, samt servicechef Hans Johannesson
och vd Benny Wennberg, Borgholm Energi.
Under sammanträdet framkom att gruppen är överens om att det ska finnas ställplatser men däremot inte vem som ska driva desamma. Borgholm
Energi önskar att en eventuell förändring av driften ska göras först inför
2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-12-21 § 599 till
kommunchef Lars Frick
att ingå i arbetsgruppen, samt
att tillsammans med arbetsgruppen inkomma med gemensam lösning efter gruppens möte 2011-01-11.
Vid dagens sammanträde meddelar kommunchef Lars Frick att det inte
blev något möte eftersom Camping Ölands representant i skrivelse 201012-22 meddelat att de inte kommer att delta vid mötet.
Bakgrund till ärendet
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2005-04-20 redogjorde ordförande Lisbeth Lennartsson för fråga om hur kommunen ställer sig till naturnära campingplatser.
Frågan uppkom på initiativ av Camping Öland beroende på det ökande antal husbilar som
nattparkerade i natursköna miljöer och inte var intresserade av campingplatser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2005-04-20 § 190
att uppdra till plangruppen att utreda möjligheten av ett fåtal naturnära campingplatser för
husbilar.
Vid plangruppens möte 2005-06-13 diskuterades om informationsbroschyr ska tas fram
som talar om var husbilar får parkera och var det finns mottagningsanordningar för latrin.
Fråga uppkom om fler bensinstationer skulle kunna ombesörja tömning av latrintankar.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2005-06-22 framförde planeringschef
Christer Peterssons ett förslag från Tore Johnsson att vid parkeringsplatsen i Böda hamn anordna avgiftsbelagd uppställningsplats för husvagnar och husbilar. Avgiften inkluderar även
tillgång till servicebyggnaden i hamnen.
Böda Hamns Camping hade inget att erinra mot förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig positiva till parkeringsavgift i Böda
hamn och uppdrog 2005-06-22 § 323 till Borgholm Energi AB
att ta kontakt med Böda Hamn för upprättande av avtal som reglerar markdisposition och
ekonomisk fördelning mellan parterna.
Vid Borgholm Energi AB styrelsemöte 2005-08-17 diskuterades frågan om uppställningsplatser för t ex husbilar. I flera hamnar finns mark och servicehus som skulle kunna nyttjas för
detta ändamål mot en avgift.
Borgholm Energi AB beslutade 2005-08-17 § 74
att diskutera detta med budgetberedningen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2006-09-07 § 451 ärendet till budgetberedningen inför 2006 års budgetarbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-05-10 § 255
att införa parkeringsförbud i kommunens hamnar förutom en begränsad yta där avgift skall
erläggas vid nattparkering, samt
att uppdra till planeringschef Christer Petersson i samråd med Borgholm
Energi AB ombesörja att platser för nattparkering anordnas till samma avgift som gäst
båtar, för närvarande ca 130 kronor/natt, enligt följande:
10 platser i Borgholm.
5 platser i vardera Böda och Byxelkrok.
Avgift tas upp av hamntillsyningsmannen.

Camping Ölands representanter begärde i skrivelse 2005-12-06 om möte med kommunstyrelserna i Borgholm och Mörbylånga för att diskutera husbilsfrågan.
Föreningen hade då tillsatt en arbetsgrupp med stor lokalkännedom, för att se vilka lösningar man kan hitta i samarbete med de båda kommunerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2005-12-14 § 648
att bjuda in styrelsen för Camping Öland tillsammans med Jan Beerman, Borgholm Energi,
och Kaj Lindelöf, Närpolisen Borgholm, till ett möte under januari månad.

Sedan beslutet 2006-05-10 har Borgholm Energi öppnat möjligheten att
ställa upp husbilar i kommunens hamnar och har idag ca 140 platser tillgängliga.
Vidare har Borgholms kommun investerat i latrintömningsmöjligheter i
Borgholms, Byxelkroks och Kårehamns hamnar.
Camping Öland och Borgholm Energi AB har var för sig under november/december 2010 inkommit med förslag på hur ställplatserna för husbilar ska drivas:
Camping Öland föreslår att campingnäringen tar över driften av ställplatserna genom att köpa tjänsten av Borgholm Energi för det belopp som
idag genereras av dagens intäkter, kompletterar med sådant som man vill
tillföra för att göra produkten bättre och sätter ett marknadsmässigt pris.
Överskottet efter året destineras till den gemensamma strategin och arbetet med att göra Öland till den bästa husbilsdestinationen.
Borgholm Energi föreslår att bolaget fortsätter driva och förvalta ställplatserna för husbilar och även utökar ställplatser att också omfatta centrala parkeringar.
Vid dagens sammanträde framgår att privata entreprenörer har anmält intresse av att driva ställplatserna i hamnarna.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-01-25
att

på försök under 2011 erbjuda att arrendera ut ställplatserna i
Byxelkroks och Kårehamns hamnar enligt gällande bygglov,

att

uppdra till planeringschef Christer Petersson att upprätta anbudsunderlag för utarrendering av drift och skötsel av ställplatserna för
husbilar i Byxelkroks respektive Kårehamns hamnar enligt gällande
bygglov, samt

att

hamnarna i Borgholm, Sandvik, och Böda även under 2011 drivs
enligt gällande bygglov av Borgholm Energi AB, eftersom det i
dessa hamnar planeras visst utvecklingsarbete.

Det noteras att ställplatserna i Källa hamn och Stora Rörs hamn redan i
dag drivs i privat regi.
Reservation
Ilko Corkovic (S) reserverar sig mot beslutet att arrendera ut några ställplatser utan anser att Borgholm Energi AB ska driva ställplatserna i alla
hamnar även 2011.
Kommunstyrelsen noterar kommunstyrelsens arbetsutskotts ställningstagande i ärendet.
____________________________
§ 45
Meddelanden och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger
redovisningen tillsammans med övriga meddelanden till handlingarna
(BILAGA 2).
____________________________
§ 46
Deltagande i utbildning i Nya Plan- och bygglagen.
Thomas Johnsson (M) aktualiserar om han i egenskap av ledamot i kommunstyrelsen får delta i erbjuden utbildning angående nya Plan- och
Bygglagen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anmäla Thomas Johnsson (M) till den aktuella utbildningen.
____________________________
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§ 47
Fritidsgården Kronan
Ilko Corkovic (S) aktualiserar frågan om att se över fasaden på fritidsgården, Kronan.
Den miljö som möter ungdomarna kan på grund av klotter mm inte anses
som särskilt inbjudande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

snarast under våren se över möjligheterna att åtgärda olägenheten.

____________________________

§ 48

Dnr 2010/308-554

Grankullaviks hamn
Lisbeth Lennartsson (C) aktualiserar frågan om Grankullaviks hamn.
Eftersom Rederi AB Gotland inte kommer att bedriva någon färjetrafik
Öland-Gotland under 2011 bör möjlighet ges att öppna hamnen för fritidsbåtar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med Borgholm Energi AB hitta former för att låta den aktuella hamnen vara
öppen för fritidsbåtar.

____________________________
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