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Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)
§1

Godkännande av kungörelse.

§2

Godkännande av dagordning.

§3

Allmänhetens frågestund.

§4

Information, revisorerna.

§5

Information, våtmarker förr och nu på Öland.

§6

Information; Borgholm Energi AB.

§7

Allmänpolitisk debatt.

§8

Antagande av Fördjupning av översiktsplanen för Byxelkroksområdet.

§9

Prioritering tillfälligt statsbidrag.

§ 10 Avsägelse av politiskt uppdrag; Johan Petersson SD-ersättare.
§ 11 Motion (Lasse Leijon SD) – läkarundersök alla immigranter så fort de
ankommer till kommunen.
§ 12 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från f d utbildningsnämndens
ordförande gällande samtal med sekretessbelagt innehåll på förskolor.
§ 13 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från f d utbildningsnämndens
ordförande gällande rapportskyldighet vid våld, kränkningar och mobbning.
§ 14 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från f d utbildningsnämndens
ordförande gällande ansvaret för kommunens skolor och förskolor.
§ 15 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande
gällande webbsändningar från kommunstyrelsen.
§ 16 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande
gällande utlovade ”Borgholms stads”-skyltar.
§ 17 Interpellation (Eva Wahlgren C) till och svar från kommunstyrelsens ordförande
gällande bostadsfrågor.
§ 18 Interpellation (Eva Wahlgren C) till och svar från kommunstyrelsens ordförande
gällande hur klimat- och hållbarhetsfrågor i Borgholm säkerställs och prioriteras
och hur nödvändiga resurser tilldelas.

_____________________________

§1
Godkännande av kungörelse.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.
_____________________________
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§2
Godkännande av dagordning.
Marcel van Luijn (M) framför synpunkter på allmänpolitiska debatten, där dagens ämne ändrats över tid.
Ordförande Eva-Lena Israelsson (S) informerar varför ämnet ändrats och förklarar att huvudfrågan vid debatten ska vara bostadsbyggandet, men att
även andra frågor får lyftas.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
_____________________________

§3
Allmänhetens frågestund.
Ärendet utgår.
_____________________________
§4
Information, revisorerna.
Ordförande i revisionen Anders Marell (C) informerar om genomförd granskning av flyktingsituationen. Rapporten är lämnad till kommunstyrelsen,
socialnämnden och utbildningsnämnden för besvarande och redovisning av
planerade åtgärder utifrån de påpekanden som görs i bedömningen.
_____________________________
§5
Information, våtmarker förr och nu på Öland.
Till dagens sammanträde är arkeolog Jan-Henrik Fallgren inbjuden för att berätta om vatten i ett historiskt perspektiv – Ölands vatten då och nu. Av föredraget framgår hur våtmarkerna har förändrats över tid.
Fallgren informerar att länsstyrelsen och Statens Vattenråd kan vara behjälpliga vid återställande av våtmarker. Kristianstads vattenrike är ett bra exempel.
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Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_____________________________

§6
Information; Borgholm Energi AB.
Ordförande i Borgholm Energi AB Carl Malgerud (M) och vd Anders Lindholm
informerar, i enlighet med Kommunallagen 3 kap 15 §, för bolagets verksamhet utifrån de övergripande strategiska mål som kommunfullmäktige antagit.
Information ges även om bolagets verksamhet under 2016 och planering för
2017.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
_____________________________

§7
Allmänpolitisk debatt.
Under den allmänpolitiska debatten framför respektive partis företrädare partiets åsikter och synpunkter på behov och förslag på åtgärder gällande bostadsbyggandet i kommunen.
_____________________________

§8

Dnr 2012/134-212 KS

Antagande av Fördjupning av översiktsplanen för Byxelkroksområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-11-15 § 413 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Fördjupning av översiksplanen för Byxelkroksområdet.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-11-15 och vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen presenterar planarkitekt Ida
Dessin förslag till Fördjupad översiktsplanen för Byxelkroksområdet.
Fördjupningen av översiktsplanen har varit ett pågående projekt sedan 2012.
Arbetet inleddes med fältarbete och dialog och två inventeringar genomfördes; naturvärdesinventering tillsammans med rekreationsvärden samt kulturmiljöinventering.
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Tidigt i arbetet togs strategier för arbetet fram, det vill säga på vilket sätt
kunde utvecklingen i Byxelkrok sammanfattas. Ett starkt centrum - bygga inifrån och ut, Länkar mellan områden - förbättrad infrastruktur, Områden med
egna karaktärer – bygga på styrkor och unika särdrag, Människan i fokus –
dialog och individ.
Samråd genomfördes sommaren 2013
Granskning 1 våren 2015
Granskning 2 sommaren 2016
I samrådsförslaget presenterades utvecklingsområden och begreppet stödjande miljöer. Planens syfte var att skapa möjligheter till utveckling. Under
det tidiga arbetet med planen identifierades en hög risk för vattentäkten i den
trafik som passerade igenom täkten. Samrådsförslaget förordade därför en
alternativ trafikföring. Efter samrådet genomfördes en trafikutredning med fokus på vattenskyddsområdet och risker med trafiken. Planen reviderades för
att uppnå en större tydlighet vilket efterfrågats i de yttranden som inkom.
Vid Granskning 1 inkom ett stort antal yttranden som rörde bedömningar och
kategorisering av områden. Länsstyrelsen hade också synpunkter på hur
vissa frågor hanterats.
Granskning 2 genomfördes som en utökning av den normala processen. Om
ett förslag till fördjupning ändras väsentligt efter en granskning ska det enligt
lagstiftning på nytt lämnas tillfälle till granskning. Kommunen bedömde att
förändringarna efter granskningen var väsentliga med anledning av att planen reviderades med omfattande förändringar i språkbruk och kategorisering.
Syftet med ändringarna var att tillmötesgå önskemålet om en mer utvecklingsfrämjande plan.
Efter senaste granskningen har endast små justeringar av innehållet gjorts.
Avsnittet vatten har fått nytt namn, Fokus vatten, och har kompletterats med
nya texter om miljökvalitetsnormer för vatten. Till avsnittet har också förts
hälsa och säkerhet samt risk och sårbarhet då dessa ämnen har stor beröring med det prioriterade intresset, Dricksvattenförsörjning.
Det noterades att en fördjupad översiktsplan är rådgivande.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-12-09 § 190, efter propositionsställande,
kommunfullmäktige
att anta Fördjupning av översiksplanen för Byxelkroksområdet kompletterat
med tillägget
Även tillkommande enstaka byggnader som inte är bostadskomplement
ska kunna prövas med bygglov utan föregående detaljplan.
Större nya bebyggelseområden (ny sammanhållen bebyggelse med fler
än 3-5 tomtplatser) skall prövas med detaljplan beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet.
Angivna detaljplanekrav inom områdena A8, A9, B3, B4 och V2 därmed
utgår.
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Efter kommunstyrelsens behandling har samhällsbyggnadsförvaltningen undersökt lagligheten i formuleringen av tillägget och inarbetat tillägget i fördjupningen.

Vid dagens sammanträde är planarkitekt Ida Dessin närvarande och svarar
på ledamöternas frågor.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Stig Bertilsson (C), och Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Fördjupning av översiksplanen för Byxelkroksområdet.

_____________________________

§9

Dnr 2016/31-047 KS

Prioritering tillfälligt statsbidrag.
I tjänsteskrivelse 2016-02-15 och vid kommunstyrelsens sammanträde 201602-23 redogjorde t f ekonomichef Linda Kjellin för ärendet.
Vid två tillfällen, 27 januari och 12 februari, har kommunstyrelsen tillsammans
med gruppledare för partier som inte är representerade i kommunstyrelsen, diskuterat hur resterande del av det tillfälliga statsbidraget ska användas.
Förutsättningarna för statsbidraget är
9,1 mkr
Riktat statsbidrag med återredovisningskrav:
Krav på att det ska användas till utbildningsverksamhet:
– Skola
– SFI
– Gymnasiet
50 mkr
Statsbidraget ska användas till följande enligt förslag:
– rusta upp för framtiden
– investeringar
– integration- projektanställningar
– näringslivsarbete
– ej ramhöjande
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Under mötena har flera olika förslag diskuterats och ekonomiavdelningen fick
2016-02-12 i uppdrag att utifrån dessa ta fram en prioriteringsordning.
Fortsatta diskussioner kommer sedan att ske under våren för hur resterande del
av statsbidraget ska användas.
Utifrån uppdraget 2016-02-12 har ekonomiavdelningen nu tagit fram följande
förslag för diskussion och beslut av kommunstyrelsen:
1. att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett förslag kring prioritering av
de 9,1 mkr.
2. att besluta följande prioritering som en del av det tillfälliga statsbidraget på 50
mkr:
– Skogsbrynet, hyra, etablering, drift och inventarier (3,3 mkr)
– Åkerbo, hyra, etablering, drift och inventarier (3,9 mkr)
– Rälla förskola, hyra, etablering, inventarier, ytskikt Päronhagen och lekutrustning (1,6 mkr)
– Strömgården, 5 lägenheter (2,0 mkr)
– Ekbacka, 2 avdelningar med 18 platser
– Parkvillan förskola, ombyggnad och inventarier
– Kronomagasinet, akuta åtgärder på byggnaden prioriteras
– Upprustning av centrala Köpingsvik (0,5 mkr)
– Upprustning sporthallar (0,15 mkr)
– Integrationssamordnare och 2,0 projektanställning (1,5 mkr)
– Komvux, bidrag för att främja bristyrken.
– Kompetensutveckling inom socialförvaltningen (1,0 mkr)
– Utvecklingspott för förbättringsarbete (1,0 mkr)
– Sommarjobb, kunna erbjuda 80 platser (0,2 mkr)
I och med kommunfullmäktiges beslut 2015-12-10 har ca 8,5 mkr intecknats.
Då beslutades att godkänna att följande åtgärder sker genom ianspråktagande
av de av Regeringen tilldelade medel som är kopplat till kommunernas flyktingsituation:
§ 186: finansiering av anpassningsåtgärder av lokaler för Borgholms och Mörbylångas gemensamma IT- avdelning i kv Höken 2.
§ 187: omedelbar igångsättning av iordningsställande av 2 korridorer på Ekbacka.
§ 188: omedelbar igångsättning av iordningsställande av lokaler till stödboende
vid Strömgården Muraregatan.
§ 189: omedelbar igångsättning av leasing/hyra/köp av moduler/skollokaler/paviljonger till skolverksamhet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-23 lyfte ordföranden ett tillkommande förlag som innebär att, under förutsättning att avtal tecknas med Migrationsverket, avsätta 16,5 mkr för uppförande av sex parhus, totalt 12 lägenheter,
som basboende i någon av kommunens tätorter som har behov av inflyttning.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-23 § 23 kommunfullmäktige besluta om
följande prioritering, som en del av det tillfälliga statsbidraget på 50 mkr,
att avsätta 16,5 mkr för, under förutsättning att avtal tecknas med Migrationsverket, uppförande av sex basboende, totalt 12 lägenheter, i någon av
kommunens tätorter som har behov av inflyttning
Justerandes sign
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att
att
att
att
att
att

avsätta 1 mkr till kompetensutveckling inom socialförvaltningen.
avsätta 1 mkr till utvecklingspott för förbättringsarbete.
avsätta 0,2 mkr för att kunna erbjuda fler platser som sommarjobb.
avsätta 0,15 mkr till upprustning av redskap i sporthallar.
avsätta 2,0 mkr till akuta åtgärder på Kronomagasinet.
avsätta 0,5 mkr till upprustning av centrala Köpingsvik. Innebärande att tillsammans med Köpingsviks Företagarförening och Köpingsviks Samfällighetsförening utveckla delar av Köpingsvik och titta på olika åtgärder. Upprustningen ska om möjligt ske som ett integrationsprojekt.
att godkänna beloppen på övriga åtgärder i enlighet med tidigare beslut i
kommunfullmäktige 2015-12-10 §§ 186-189:
– Skogsbrynet, hyra, etablering, drift och inventarier - 3,3 mkr.
– Åkerbo, hyra, etablering, drift och inventarier 3,9 mkr.
– Rälla förskola, hyra, etablering, inventarier, ytskikt Päronhagen och
lekutrustning 1,6 mkr.
– Strömgården, 5 lägenheter 2,0 mkr
– Ekbacka HVB-hem 2 avdelningar med 18 platser, 4,4 mkr.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget med tillägget att, då förutsättningarna
har förändrats avseende medel till basboende, ska att-satsen gällande 16,5 mkr
tas bort.
Per Lublin (nÖP) yrkar att 16,5 mkr av bidraget ska prioriteras för åtgärder för
främjande av en positiv befolkningsutveckling på norra Öland, i enlighet med
det åtgärdspaket som kommunfullmäktige har antagit på förslag från den tillfälliga fullmäktigeberedningen för detta ändamål.
Stig Bertilsson (C) yrkar på återremiss.
Per Lublin (nÖP) yrkar följande tillägg: I övrigt ska Förvaltningsrättens dom läggas till handlingarna.
Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkanden, tilläggsyrkanden från
Corkovic och Lublin gällande de 16,5 mkr, tilläggsyrkande gällande Förvaltningsrättens dom samt yrkande om återremiss, vilket ska ställas under proposition först följt av tilläggsyrkanden.

Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Ärendet ska därmed avgöras vid dagens sammanträde.
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Proposition – tilläggsyrkande gällande de 16,5 mkr
Vid propositionsställandet på Corkovics och Lublins tilläggsyrkanden gällande
de 16,5 mkr, finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder Corkovics förslag
att ta bort att-satsen.
Omröstning begärs
Följande propositionsordning godkänns Den som stöder Corkovics förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 3 nej-röster, 9 ledamöter avstår från
att rösta och 1 ledamot deltar inte i beslutet (BILAGA 2)
Att-satsen gällande 16,5 mkr ska därmed tas bort.
Proposition – tilläggsyrkande gällande domen från Förvaltningsrätten
Vid propositionsställandet på Lublins tilläggsyrkande finner ordföranden att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande propositionsordning godkänns Den som avslår Lublins yrkande röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 2 nej-röster, 12 ledamöter avstår från
att rösta och 1 ledamot deltar inte i beslutet (BILAGA 3)
Tilläggsyrkandet avslås därmed.

Proposition – övriga att-satser
Vid propositionsställandet på övriga att-satser finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller desamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed

Justerandes sign

att

avsätta 1 mkr till kompetensutveckling inom socialförvaltningen.

att

avsätta 1 mkr till utvecklingspott för förbättringsarbete.

att

avsätta 0,2 mkr för att kunna erbjuda fler platser som sommarjobb.

att

avsätta 0,15 mkr till upprustning av redskap i sporthallar.

att

avsätta 2,0 mkr till akuta åtgärder på Kronomagasinet.

att

avsätta 0,5 mkr till upprustning av centrala Köpingsvik. Innebärande att
tillsammans med Köpingsviks Företagarförening och Köpingsviks Samfällighetsförening utveckla delar av Köpingsvik och titta på olika åtgärder. Upprustningen ska om möjligt ske som ett integrationsprojekt.
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godkänna beloppen på övriga åtgärder i enlighet med tidigare beslut i
kommunfullmäktige 2015-12-10 §§ 186-189:
– Skogsbrynet, hyra, etablering, drift och inventarier 3,3 mkr.
– Åkerbo, hyra, etablering, drift och inventarier 3,9 mkr.
– Rälla förskola, hyra, etablering, inventarier, ytskikt Päronhagen och
lekutrustning 1,6 mkr.
– Strömgården, 5 lägenheter 2,0 mkr
– Ekbacka HVB-hem 2 avdelningar med 18 platser, 4,4 mkr.

Deltagande i beslutet
Marcel van Luijn (M) deltar inte i beslutet.
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 4)
Sofie Jakobsson (KD) (BILAGA 5)
_____________________________

§ 10

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse av politiskt uppdrag; Johan Petersson SD-ersättare.
Johan Petersson (SD) avsäger sig i skrivelse inkommen 2016-12-19 uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen

att

hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för SDersättare i kommunfullmäktige.

_____________________________

§ 11

Dnr 2016/187-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – läkarundersök alla immigranter så fort de
ankommer till kommunen.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion 2016-09-12
- läkarundersök alla immigranter så fort de ankommer till kommunen.
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-09-12 § 143 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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I tjänsteskrivelse 2016-10-03 redogör integrationssamordnare Eva
Karlström att asylsökande och flyktingar erbjuds redan idag hälsoundersökning via Landstinget i Kalmar län. Enligt en överenskommelse mellan staten
och landstingsförbundet ska ansvaret för hälsoundersökningar ligga på sjukvården (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOFS 2011:11).
Kalmar läns Landstings arbete med hälsoundersökningar styrs i sin tur av
verksamhetsdokumentet ”Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar
med avseende på smittsamma sjukdomar”.
Vid kommunmottagning av personer med uppehållstillstånd samt av kvotflyktingar via UNHCR (Förenta nationernas flyktingkommissariat) anmäler kommunens handläggare till landstingets flyktinghälsovård att personerna finns i
kommunen. De, som inte redan under asyltiden har fått hälsoundersökning,
kallas då till aktuell hälsocentral vilket innebär att alla får kontakt med sjukvården.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-10-11 § 364 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-10-25 § 181 kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Yrkanden
Lasse Leijon (SD) yrkar bifall till motionen.
Per Lublin (nÖP) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på motionen, vilka ska ställas under proposition.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen.

Reservation
Lasse Leijon (SD) (BILAGA 6)
_____________________________
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Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från f d utbildningsnämndens ordförande gällande samtal med sekretessbelagt innehåll på förskolor.
Kommunfullmäktige gav 2016-09-12 § 145 Per Lublin (nÖP) rätt att ställa
följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg
(S):
”Förekommer det att det på kommunens förskolor förs samtal med sekretessbelagt innehåll kring barn som är inskrivna på förskolan mellan personal
och andra barn eller mellan personal så att andra barn kan höra?
Vad finns des isåfall för rutiner?”
Interpellationen besvaras skriftligt av Monica Enberg. Svaret föredras av Ilko
Corkovic (S) vid dagens sammanträde enligt följande:
”Inte vad jag känner till. Personal får naturligtvis inte prata med barn om
andra barn eller med varandra så att barn hör i sekretessbelagda frågor. All
personal inom förskola/skola skriver på ett sekretessavtal vid anställning.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 13

Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från f d utbildningsnämndens ordförande gällande rapportskyldighet vid våld, kränkningar och
mobbning.
Kommunfullmäktige gav 2016-09-12 § 146 Per Lublin (nÖP) rätt att ställa
följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg
(S):
”Finns det rapportskyldighet för personal vid kommunens skolor och förskolor
vid fall av våld, kränkningar och mobbning?
Vad finns det för rutiner i sådana sammanhang?”
Interpellationen besvaras skriftligt av Monica Enberg. Svaret föredras av Ilko
Corkovic (S) vid dagens sammanträde enligt följande:
”Ja, det finns rapportskyldighet för personalen vid fall av våld, kränkningar
och mobbning. Varje skola och förskola har lokala rutiner för rapportering
från lärare/pedagog till rektor eller förskolechef. Det finns en skriftlig rutin för
hur anmälan från rektor eller förskolechef till huvudman ska gå till.
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Skolinspektionen har bedömt att rapporteringen uppnår lagkraven för rapportering.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 14

Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från f d utbildningsnämndens ordförande gällande ansvaret för kommunens skolor och förskolor.
Kommunfullmäktige gav 2016-09-12 § 147 Per Lublin (nÖP) rätt att ställa
följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg
(S):
”Delar du min uppfattning att hela utbildningsnämnden är ansvarig för verksamheten på kommunens skolor och förskolor?
Kan du isåfall försvara att utbildningschefen undanhåller för nämndens kännedom om händelser som kan påverka det allmänna förtroendet för hur
denna verksamheten fungerar?
Kan du försvara att sådana händelser och omständigheter som kan påverka
det allmänna förtroendet för hur verksamheten fungerar och som du och
nämndens arbetsutskott har fått reda på undanhålls från kännedom för övriga
nämnden?
Är det utbildningschefen eller utbildningsnämnden som ska besvara förfrågningar från statliga myndigheter angående avvikelser inom nämndens ansvarsområde?
Har du fortsatt förtroende för utbildningschefen?”
Interpellationen besvaras skriftligt av Monica Enberg. Svaret föredras av Ilko
Corkovic (S) vid dagens sammanträde enligt följande:
”Ja, vi politiker är ansvariga för den verksamhet som ligger under nämndens
ansvarsområde.
Informationen som jag och au fick av förvaltningschefen, skulle klart gått vidare till nämnden. Att så inte skedde beklagar jag.
Näst sista frågan om vem som ska besvara frågor från myndigheter angående avvikelser inom nämndens ansvarsområden:
Som politiker är man inte sakkunnig i frågor som rör verksamheten utan här
måste vi politiker lita på tjänstemännen som är sakkunniga. Det är en praxis
över tid att tjänstemän har svarat på frågor från andra myndigheter och informerat ordförande/au/nämnd om detta i efterhand.
Övrigt är inte relevant för mig att svara på.”
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Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 15

Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande gällande webbsändningar från kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige gav 2016-11-21 § 181 Per Lublin (nÖP) rätt att ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Hur länge ska vi vänta på kommunala webb-sändningar från kommunstyrelsen?”
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko
Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
”Kommunstyrelsens arbetsutskott har på sitt sammanträde den 15.november
2016 gett uppdrag till IT-avdelningen att utreda kostnad och möjlighet för två
alternativ till egen webbsändning av den öppna delen av kommunstyrelsen
sammanträden:
1. Inköp av kamera och utrustning till KS-rummet.
2. Möjlighet att använda utrustning i Tingssalen
Förutsättning måste finnas att bryta sändningen vid stängd del av sammanträde och därefter återuppta sändningen.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 16

Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens ordförande gällande utlovade ”Borgholms stads”-skyltar.
Kommunfullmäktige gav 2016-11-21 § 182 Per Lublin (nÖP) rätt att ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Hur länge ska vi vänta på de utlovade ”Borgholms Stads”-skyltarna på var
sida staden vid väg 136?”
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko
Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
Justerandes sign
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”Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 6.september 2016 har
kommunledningskontoret varit i kontakt med Trafikverket i den aktuella frågan utan att vi lyckats att få ett positivt besked. Vår ambition är att försöka
lösa detta på annat sätt än via Trafikverkets skyltining.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 17

Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Eva Wahlgren C) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande bostadsfrågor.
Kommunfullmäktige gav 2016-12-12 § 191 Eva Wahlgren (C) rätt att ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Med glädje läser vi i rapporter och tidningen att kommunens befolkning ökar.
Vi vet alla att i det antalet finns en del nyanlända personer som fått uppehållstillstånd och vill stanna i vår kommun.
Därför undrar jag:
- Hur kommunalrådet tänker säkerställa att det finns hyresbostäder ”för alla”
oavsett ålder, kön och etnicitet?
- Hur går det med de planerade bostäderna i Löttorp?”
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko
Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
”Det råder brist på hyresrätter i alla centrala orter i kommunen men framförallt i centrala Borgholm. Det handlar inte bara om att bygga hyresrätter utan
det handlar om att bygga lägenheterna där folk har råd att bo i. Under den
här mandatperioden har vi jobbat aktivt mot lokala byggföretag för att ”marknadsföra” kommunalmark som är tillgänglig för byggnation av bostäder. I de
diskussionerna har vi framfört att vi är i första hand intresserade av hyresrätter.
Kommunfullmäktige har beslutat i april 2016 att godkänna BEAB:s försäljning
av fastigheten Resedan 8 för bostadsbyggnation där BoSams är tilltänkt köpare (kooperativa hyresrätter). Under förra året har vi tagit fram riktlinjer för
bostadsförsörjning och vår ÖP är aktualiserad vilket gör oss kvalificerade att
söka olika typer av statsbidrag för bostadsbyggande. Aktiv markpolitik, samverkan mellan olika parter, flexibla och färdiga detaljplaner på egen mark,
kommunal service, marknadsföring, kommunal kompetens i bostadsfrågor
och tydliga politiska målbilder är de kritiska framgångsfaktorerna för att vi ska
lyckas med byggnationen av hyresrätter i vår kommun.
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Tyvärr har Migrationsverket tackat nej till byggnation av basboenden i Löttorp
och Rälla på grund av att deras behov av asylplatserna har minskat drastiskt
under 2016. Migrationsverket har dock kompenserat oss för hela projekteringskostnaden som vi haft för detta ändamål. Därav har vi 16 miljoner kronor
tillgängliga som kan användas bl a för bostadsbyggnation i egen regi om det
finns samförstånd i denna fråga och om ekonomiska kalkylerna tillåter detta.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________

§ 18

Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Eva Wahlgren C) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande hur klimat- och hållbarhetsfrågor i Borgholm säkerställs och prioriteras och hur nödvändiga resurser tilldelas.
Kommunfullmäktige gav 2016-12-12 § 201 Eva Wahlgren (C) rätt att ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Samhällets fokus på klimat-och hållbarhetsfrågor ökar, inte minst till följd av
EUs och Sveriges ratificering av det globala klimatavtalet som klubbades i
Paris förra hösten.
Efter mötet med Klimatkommissionen och företrädare från kommunen den 2
november är det tydligt att Borgholm får underbetyg för sitt klimatarbete.
Borgholms kommun hamnar på plats 124 av 290 i årets kommunrankning.
En försämring jämfört med plats 51 i förra årets ranking. Borgholm ligger på
plats 10 av 12 i Kalmar län.
Frågor till Kommunstyrelsens ordförande:
- Hur avser du att klimat-och hållbarhetsfrågorna i Borgholm säkerställs och
prioriteras?
Samt
- Hur tilldelas nödvändiga resurser?”
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Ilko
Corkovic (S) interpellationen enligt följande:
”I din interpellation hänvisar du till kommunrankningen enligt miljöbarometern
där vår kommun hamnar på 124 plats av 290 kommuner och att det blev en
avsevärd försämring av placeringen i jämförelse med förra årets rankning.
Här nedan bifogar jag en sammanställning över kommunens placeringar avseende klimat- och hållbarhetsarbete för perioden 2009-2016 vilken visar en
stor placeringsvariation trots förhållandevis samma insatser från vår kommun
under denna period.
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Kommunfullmäktige har antagit strategiska övergripande mål därav ett perspektiv i det balanserade styrkortet är miljö/natur. Borgholms kommun ska
vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling genom att
främja en sund och god miljö. Varje nämnd/förvaltning ska identifiera sitt ansvar i miljö- och hållbarhetsfrågor vilket innebär att det ska finnas nedbrutna
mål och aktiviteter som stöder de övergripande målen.
Vid samtliga investeringar i våra fastigheter har det vidtagits energieffektiviseringsåtgärder. Oljeuppvärmningen är på väg att fasas ut och just pågår utbyte av oljepannan på Köpingsviks skola samt genomfördes 2016 på förskolan i Runsten. Kommunen har påbörjat investeringar av fler el-ladd stolpar
vilken kommer att fortsätta även i år. Successivt utbyte av bränslebilar till elbilar sker och för tillfället finns det fem el-drivna bilar i våra verksamheter.
Ölandskommunerna har tillsammans genomfört projektet ”Klimatsmart turism” vilket ger underlag för energidelen i Swedish Welcome som är ett kvalitetssystem. Avslutningsvis ska klimat- och hållbarhetsfrågorna genomsyra
alla våra verksamheter och alla nämnder och förvaltningar ska göra sina insatser i detta arbete. Uppföljningen ska ske centralt och löpande.”
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed interpellationen besvarad.
_____________________________
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