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Beslutande

Lisbeth Lennartsson, ordfÖrande
Edd}e Forsman
IIko Corkovic
Pia Holgersson
Bengt ]onsson
Maria Lindmark
Mikael AImqvist
Mats Axelsson
Thomas ]ohnsson
Daniel Nilsson
Peder Svensson.
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(C)
(N)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(KD)
(FP)
(C)
(C)
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Marie-.Louise ]ohansson, sekreterare
Lars Frick, kommunchef

närvarande

Cadna Cerafiani, ekonomistrateg
(S)
Bo Svantesson, ej tig ersättare
(S)
Siv Axelsson• ej tig e•sättare
Marcel van
Göran Borgö, miljö-och byggnadschef
Mågnus Areskog, teamchef Polisen på Öland
Tommy Lindström, energi- och klimätstrateg
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Narcel van Luijn, ej tig ersättare
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sid 2 (18)
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Dnr 2010/321-002 KS

Bemyndigande att teckna avtal.
Kommunstyrelsen beslutar
att

bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson
med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Eddie Forsman som
ersättare att gemensamt med kommunchef Lars H Frick eller ekonomichef Evert Kvarneke alternativt ekonomistrateg Carina
Cerafiani, på kommunens vägnar underteckna i vederbörlig ordning
beslutade avtal, överenskommelser, skuld-, borgens- och ansvarsförbindelser, köpekontrakt, köpebrev och gåvobrev, pantförskrivnings- och dödningsmedgivande, inteckningsåtgärder, underteckna
ansökningar om betalningsföreläggande och lagsökning, samt

att

i övrigt teckna kommunens firma

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
____________________________

§ 176

Dnr 2010/321-002 KS

Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro.
Kommunstyrelsen beslutar
att

bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson,
kommunchef Lars H Frick, ekonomichef Evert Kvarneke, ekonomistrateg Carina Cerafiani, ekonom Caroline Johansson samt assistent Kerstin Jonsson, med assistent Berit Johansson, som ersättare, att med – två i förening – för Borgholms kommuns räkning
utkvittera bankmedel, fondmedel och på plusgiro innestående medel, samt

att

delegera till kommunchef Lars H Frick att utse behörighet att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro vid förändringar med anledning av ledigheter inom ekonomiavdelningen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
____________________________

§ 177

Dnr 2010/40-042 KS

Skattesats 2011.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

att

sid 3 (18)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-11-16

175-196

skattesatsen för år 2011 ska vara oförändrad 21,99 kronor per
skattekrona.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
____________________________

§ 178

Dnr 2010/45-042 KS

Budgetuppföljning oktober 2010 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för kommunstyrelsens budgetuppföljning för oktober 2010.
Resultatet för oktober månad redovisar ett nettoöverskott på 4 855
tkr. Intäkterna redovisar ett överskott på 3 931 tkr och driftskostnaderna
ett överskott på 924 tkr.
Investeringsbudgeten uppgår till 23,3 mkr.
Till och med oktober månad är 5,1 mkr förbrukade. De största utbetalningarna har varit för Slottsskolan och hamnar/kajer.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljning för verksamhetsområdet med
beaktande till handlingarna.
____________________________

§ 179

Dnr 2010/45-042 KS

Budgetuppföljning för hela kommunen oktober 2010.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för kommunens totala budgetuppföljning för oktober månad 2010.
Resultatet efter tio månader är plus 15,1 mkr.
Helårsprognosen ligger på plus 4,4 mkr
Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit var under oktober månad
plus 7,7 mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad.
Investeringar
Investeringsbudgeten uppgår till 33,3 mkr. Till och med oktober månad är
8,1 mkr investerade.
Beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

sid 4 (18)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-11-16

175-196

Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna.
____________________________

§ 180

Dnr 2010/40-042 KS

Begäran om avsättning och överföring av medel till 2011 års budget.
I samband med kommunstyrelsens uppföljning av budget 2010 diskuteras
det positiva resultatet.
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar till följd av det prognostiserade positiva resultatet
att 100 tkr överförs till strandpromenad Borgholm-Köpingsvik
att 25 tkr tillförs kommunfullmäktiges presidium för deltagande i länssamarbeten
att 100 tkr överförs för renovering/restaurering av lillstugan på Kungsgården.
Daniel Nilsson (C) yrkar avslag på Corkovics yrkande då sådana åtgärder
ligger för tidigt i tiden och tillhör eventuella bokslutsdispositioner.
Proposition 1
Vid proposition på yrkande att 100 tkr överförs till strandpromenaden
Borgholm-Köpingsvik finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Proposition 2
Vid proposition på yrkande att 25 tkr tillförs kommunfullmäktiges presidium finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Proposition 3
Vid proposition på yrkande att 100 tkr överförs till renovering/restaurering
av lillstugan på Kungsgården finner ordföranden att kommunstyrelsen
avslår detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed

Justerandes sign

att

uppdra till budgetberedningen att till följd av det prognostiserade
positiva resultatet för år 2010
1. överföra 100 tkr till konto avseende strandpromenad BorgholmKöpingsvik till budget 2011,
2. tillföra 25 tkr till kommunfullmäktiges presidium för deltagande i
länssamarbete till budget 2011.

att

avslå förslag avseende överföring till renovering/restaurering av
lillstugan på Kungsgården till budget.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

sid 5 (18)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-11-16

175-196

Protokollsanteckning
”Jag tycker det är ansvarslöst av Socialdemokraterna att redan nu (201011-16) börja inteckna 2010 års bokslut för överföringar till 2011 när vi
inte i dagsläget vet var bokslut för 2010 blir.
Eddie Forsman(M)”
____________________________

§ 181

Dnr 2010/510-006 KS

Ändrad sammanträdesdag.
Kommunstyrelsen beslutar
att

nästa sammanträde ska hållas 7 december med start klockan
09:00 istället för som tidigare beslutat 14 december.

____________________________

§ 182

Dnr 2010/330-116 KS

Val, arbetsutskott.
Kommunstyrelsen beslutar
att

välja följande ledamöter och personliga ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott:
Ledamot
Lisbeth Lennartsson (C) ordförande
Eddie Forsman (M) 1:e vice ordförande
Ilko Corkovic (S) 2:e vice ordförande
1:e personliga ersättare
Daniel Nilsson (C)
Thomas Johnsson (M)
Pia Holgersson (S)
2:e personliga ersättare
Peder Svensson (C)
Marcel van Luijn (M)
Maria Lindmark (MP)

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

§ 183

sid 6 (18)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-11-16

175-196

Dnr 2009/475-214 KS

Utställning av detaljplan för golfnära bostäder på Ekerums golfbana ”Sandwedgen”.
Miljö- och byggnadsnämnden har kungjort utställning av detaljplan för
golfnära bostäder på Ekerums golfbana ”Sandwedgen”. Synpunkter ska
vara nämnden tillhanda senast 2010-11-08.
Syftet med detaljplanen är att pröva de planmässiga förutsättningarna att
uppföra golf och naturnära bostadsbebyggelse vid Ekerums golfbana.
Denna anpassas till närliggande bebyggelse och känslig natur.
De förändringar som skett i förslaget berör främst byggrätternas placeringar. På ängen framför Golfbyn har byggrätterna gjorts tätare och ytorna mellan bebyggelsegrupperna har därmed ökat. Söder om Gårdsvägen,
i den västliga delen av planområdet, har byggrätten flyttats västerut.
Detaljplaneförslaget strider inte mot den av kommunfullmäktige 2002-1021 § 52 antagna översiktsplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade 2009-12-15 § 552,
i samband med samrådet,
att detaljplaneförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan
samt med intentionerna för utvecklingen av Ekerum Golf & Resort.
Efter samrådet har byggrätternas placering förändrats enligt den nu utställda detaljplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-10-19 § 498 till
planeringschef Christer Petersson
att upprätta förslag till yttrande för kommunstyrelsens räkning.
Miljö- och byggnadschef Göran Borgö redogör för ärendet. Vidare redovisas miljö- och byggnadsnämndens handläggning av det specifika ärendet
och hur arbetet med planärenden genomförs i kommunen.
Upprättat förslag till yttrande redovisas vid sammanträdet.
Yrkande
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till yttrandet.
Maria Lindmark (MP) yrkar på återremiss för att istället avge ett helhetsyttrande över alla detaljplaner och att texten ”Det rörliga friluftslivet kommer inte att påverkas negativt då det föreslås nya leder som underlättar
att ta sig till strand och bad.” tas bort.
Proposition
Vid proposition på yrkande om återremiss finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag.
Ordföranden konstaterar att det därmed endast finns ett bifallsförslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-11-16

175-196

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed avge följande yttrande:
Förslaget till detaljplan överensstämmer med tidigare ställningstaganden i
kommunen. Förslaget till ny detaljplan har i sin utformning tagit hänsyn
till befintliga naturvärden. Byggnaders placering och kommunikationsleder
inom området gör att stora delar av den ursprungliga miljön behålls. Det
rörliga friluftslivet kommer inte att påverkas negativt då det föreslås nya
leder som underlättar att ta sig till strand och bad.
För att den planerade exploateringen med den ökade trafik som genereras
av den ökade mängd boende inom ”Ekerums golfbana” måste en ombyggnad av anslutningen till väg 136 ske i inledningsfasen av exploateringen.
Kostnaderna för detaljplanens genomförande regleras i avtal mellan kommun och exploatör. Kostnader som uppkommer utanför planområdet beroende på planens genomförande måste regleras i avtal med berörda parter innan beslut om fastställelse av planen.
Vad som i övrigt redovisas i Miljökonsekvensbeskrivning, Genomförandebeskrivning och Planbeskrivning finns inget att erinra emot.
Reservation
Maria Lindmark (MP)
Protokollsanteckning
”Jag reserverar mig mot beslutet att kommunstyrelsen ställer sig bakom
förslaget till samrådsyttrande ”Sandwedgen”.
Miljöpartiet anser att de olika detaljplanerna på fastigheterna Halltorp 1.7
och 1:10 bör visas för samråd samtidigt för att kunna göra en helhetsbedömning av områdets exploatering.
Miljöpartiet motsätter sig också all byggnation som ligger inom utökat
strandskyddsområde.
Maria Lindmark (MP)”
____________________________

§ 184

Dnr 2010/359-106 KS

Samverkansavtal, polisen-kommunen.
Magnus Areskog, teamchef för Polisen på Öland, informerar kommunstyrelsen om möjligheten att teckna lokala samverkansavtal mellan polismyndigheten och kommunen för att gemensamt arbeta för att öka säkerheten och tryggheten i kommunen
Förslaget att teckna samverkansavtal ligger på nationell nivå. I regionen
har samverkansavtal tecknats bland annat med Oskarshamns och Mörbylånga kommuner.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-11-16

175-196

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiva till samverkansavtal med Polismyndigheten i Kalmar län.
Kommunstyrelsen uppdrar till planeringschef Christer Petersson
att

tillsammans med Magnus Areskog, teamchef Polisen på Öland, arbeta fram ett förslag till samverkansavtal inför beslut och förankring i kommunstyrelsen under januari/februari 2011.

____________________________

§ 185

Dnr 2009/475-214 KS

Inbjudan till samråd – detaljplan för golfnära bostäder på Ekerums Golfbana ”Drivern”.
Miljö- och byggnadsnämnden inbjuder till samråd över detaljplan ”Drivern”. Synpunkter ska vara nämnden tillhanda senast 2010-11-08.
Syftet med detaljplan är att pröva de planmässiga förutsättningarna för
golf – och naturnära bostadsbebyggelse vid Ekerums golfbana. Planområdet utgörs av golfbana och gräsmark och bedöms inte var i betydande
konflikt med Natura 2000-intressen.
Miljö- och byggnadsnämnden godkände 2010-09-22 § 243 detaljplaneförslaget för samråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska sammanställa nämndernas eventuella yttranden och därefter avge ett sammanvägt yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-10-19 § 499 till
planeringschef Christer Petersson
att upprätta förslag till yttrande för kommunstyrelsens räkning.
Miljö- och byggnadschef Göran Borgö redogör för ärendet. Vidare redovisas miljö- och byggnadsnämndens handläggning av det specifika ärendet
och hur arbetet med planärenden genomförs i kommunen.
Vidare redogörs för planprogrammet för området som i sin helhet godkändes av kommunfullmäktige 2008-06-16 § 46
Upprättat förslag till yttrande redovisas vid sammanträdet.
Yrkande
Maria Lindmark (MP) yrkar på återremiss.
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till yttrandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN
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Paragrafer

2010-11-16
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Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till yttrandet med tillägg att ”allmänhetens tillträde till kvartersmarken måste skrivas in i planbestämmelserna”.
Proposition 1
Vid proposition på yrkande om återremiss finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag.
Ordföranden konstaterar att det därmed endast finns ett bifallsyrkande
och ett tilläggsyrkande.
Proposition 2
Vid proposition på tilläggsyrkandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed avge följande yttrande:
Förslaget till detaljplan överensstämmer med tidigare ställningstaganden i
kommunen. Kostnaderna för detaljplanens genomförande regleras i avtal
mellan kommun och exploatör. Kostnader som uppkommer utanför planområdet beroende på planens genomförande måste regleras i avtal med
berörda parter innan beslut om fastställelse av planen.
Vad som i övrigt redovisas i Planbeskrivning och Genomförandebeskrivning finns inget att erinra emot förutom att allmänhetens tillträde till
kvartersmarken måste skrivas in i planbestämmelserna.
Reservation
Maria Lindmark (MP)
Protokollsanteckning
”Jag reserverar mig mot beslutet att kommunstyrelsen ställer sig bakom
förslaget till samrådsyttrande ”Drivern”.
Miljöpartiet anser att de olika detaljplanerna på fastigheterna Halltorp 1.7
och 1:10 bör visas för samråd samtidigt för att kunna göra en helhetsbedömning av områdets exploatering.
Maria Lindmark (MP)”
____________________________
§ 186

Dnr 2010/319-243 KS,

GSD-fastighetskarta, miljö- och byggnadsförvaltningen.
Miljö- och byggnadschef Göran Borgö begär i e-post 2010-10-11, 36 450
kronor till GSD-fastighetskarta. Enligt avtal med Metria framgår att avtalet avser rätten att under tre år nyttja Grunddataprodukt inklusive rätt till
obegränsat antal uppdateringar per år mot leveranskostnader.
För att få använda grunddataprodukten måste avgiften betalas 12 månader i förväg från och med oktober 2010.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sid 10 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-11-16

175-196

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit över ansvaret för kartor med
mera från kommunledningskontoret och fått budgeterade medel överförda. I samband med att den nya kartprodukten Geoassistans införts upptäckte Metria att Borgholms kommun inte har något avtal som ger kommunen rätt att använda grundkarta i kommunens arbete. Detta avtal är
dessutom nödvändigt för att kunna införa Geoassistans.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-19 § 496 kommunstyrelsen
att anvisa 36 450 kronor ur kommunstyrelsens driftbudget för tecknande
av avtal med Metria avseende GSD-fastighetskarta, samt
att i övrigt överlämna ärendet till budgetberedningen för inarbetande i
budgetarbetet 2011-2012.
Miljö- och byggnadschef Göran Borgö redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 36 450 kronor ur kommunstyrelsens driftbudget för tecknande av avtal med Metria avseende GSD-fastighetskarta, samt

att

i övrigt överlämna ärendet till budgetberedningen för inarbetande i
budgetarbetet 2011-2012.

____________________________

§ 187

Dnr 2008/459-284 KS

Överlåtelse av kommunala lägenheter i anslutning till kommunens
särskilda boenden till Borgholm Energi AB Etapp 2 och 3.
Till dagens sammanträde föreligger upprättat köpeavtal vari Borgholms
kommun genom försäljning överlåter byggnad å fastighet till Borgholm
Energi AB enligt följande:
Etapp 2
del av kv Stenhuggaren 9, Almgården;
Styrmansgatan 20A-20H
Styrmansgatan 22A-22G
Styrmansgatan 9A-9H
Totalt
Tillträde 2010-12-30
Köpeskilling 6 mkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8 lgh
7 lgh
8 lgh

23 lgh

sid 11 (18)
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Sammanträdesdatum
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2010-11-16
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Etapp 3
del av kv Stenhuggarn 9, Lingården;
Muraregatan 4A-4E
Torsgatan 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Muraregatan 2A-2D
Högsrum 5:35
Målarvägen 8A-8F
Solberga 5:11
Tingsgatan 4A-4H
Långlöt 14:3
Totalt
Tillträde 2011-01-03
Köpeskilling 9,6 mkr

5 lgh
7 lgh
4 lgh
6 lgh
8 lgh
5 lgh
35 lgh

Kommunfullmäktige uppdrog 2009-11-30 § 119, i samband med
godkännande av överlåtelsens Etapp 1, till kommunstyrelsen
att verkställa etapperna 2 och 3 av försäljningen år 2010 och 2011.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunfullmäktiges beslut § 119/2009
att

genomföra försäljningen av kommunens lägenheter etapp 2 och 3
enligt upprättat köpeavtal (BILAGA 1).

Vidare uppdrar kommunstyrelsen till kommunledningskontoret
att

i och med nu slutligt beslut om försäljning enligt upprättade köpeavtal för etapp 1-3 ansöka om erforderliga fastighetsbildningar hos
lantmäteriet.

____________________________

§ 188

Dnr 2010/340-106 KS

Borgmästaravtal – åtagande om hållbar lokal energi.
Energi- och klimatstrateg Tommy Lindström redovisar klimatkommissionen för Kalmar läns uppmaning till alla kommuner i länet att ansluta till
Borgmästaravtalet som ett led i strävan att nå uppsatta energi- och klimat
mål.
Under våren meddelades att kommunen hade för avsikt att gå med i
Borgmästaravtalet med anledning av Energikontor Sydosts ansökan om
EU-projekt. Detta projekt har nu beviljats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-06-22 § 345 att
delta i EU-projektet ”Isle Pact”. Detta har sedan tillsammans med Mörbylånga kommun beslutats i Ölands kommunalförbund.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-11-16
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"Isle Pact” är mera omfattande än Borgmästaravtalet. Dock ska rapportering av projektet utföras enligt samma modell som Borgmästaravtalet.
För Isle Pact finns inget svenskt stöd förutom via Gotlands kommun inom
B7-samarbetet men för Borgmästaravtalet finns stödprogram via bland
andra Energikontor Sydost med energibalansberäkning med mera.
Uppmaningen att ansluta sig till Bormästaravtalet är ett led i klimatkommissionens strävan att nå uppsatta energi- och klimatmål. Detta kommer
även att gynna kommunen i ”Isle Pact”-projektet utan att innebära dubbelarbete.
Yrkande
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till deltagande i Borgmästaravtalet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

delta i Borgmästaravtalets åtagande om hållbar lokal energi, samt

att

utse energi- och klimatstrateg Tommy Lindström som ansvarig
tjänsteman i projektet.

____________________________

§ 189

Dnr 2009/48-106 KS

Remiss - revidering Strategi för utveckling av folkhälsoarbetet i
Kalmar län 2011-2015.
Landstinget efterfrågar i remiss 2010-08-13 kommunens synpunkter på
den reviderade folkhälsopolitiska planen för Kalmar län 2011-2015.
Eftersom folkhälsoarbetet är så brett och berör så många delar i samhället
är det enligt landstinget viktigt att så många olika delar av den kommunala organisationen som möjligt får möjlighet att titta på strategin och föra
fram sina åsikter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-08-31 § 415 till
personalavdelningen
att samråd med folkhälsorådet upprätta förslag till yttrande.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-10-19 förelåg
folkhälsorådets förslag till svar på remissen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-19 § 500 kommunstyrelsen avge yttrande enligt förslaget.
Vid dagens sammanträde informeras om det ansvar som kommunen ikläJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 13 (18)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-11-16

175-196

der sig i och med formuleringarna i yttrandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avge följande yttrande:
Strategin som helhet
I arbetet med den länsövergripande strategin har stor vikt lagts vid att
kommunernas planer bildar basen för den kommande folkhälsopolitiska
länsplanen, något som Borgholms kommun finner vara av största vikt. Likaså är bildande av fokusområden på länsnivå, som en bas och ett stöd i
arbetet med den lokala planen, mycket bra.
Komplettering av andra länsplaner/strategier att beakta
Kommunen tycker det är viktigt att den folkhälsopolitiska strategin länkas
ihop med övriga länsövergripande planer och strategier, eftersom folkhälsoarbetet är så brett och berör så många delar i samhället. Genom samverkan kan man få alla aktörer att dra åt samma håll och komplettera
varandra i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Andra dokument, områden, verksamheter……Er egen organisations synvinkel!
Strategins betoning av samarbetet mellan kommuner, landsting och länsstyrelsen är väsentlig. För att få detta samarbete ännu bättre skulle vi se
det som klart positivt om det övergripande ansvaret för folkhälsoarbetet
var organiserat under Regionförbundet, som är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kalmar län.
Framgångsfaktor i folkhälsoarbetet är att;
- det finns ansvariga tjänstemän och politiker med definierat folkhälsoansvar för frågorna på både lokal- och länsnivå.
- det finns kompetens och resurser kring folkhälsa och folkhälsoekonomi.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis ställer sig Borgholms Kommun bakom förslaget till
Folkhälsopolitisk strategi för Kalmar län och för målet att det krävs en
bred samverkan från samhällets alla aktörer samt att strategin ska stödja
folkhälsoarbetet i Kalmar län genom att;
- Synliggöra en gemensam viljeinriktning för folkhälsoarbetet
- Arbeta med gemensamma fokusområden som ett stöd i arbetet på lokal nivå
- Visa framgångsfaktorer för effektivt folkhälsoarbete och god samverkan.
____________________________

Justerandes sign
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sid 14 (18)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-11-16

175-196

Dnr 2009/261-103 KS

Förslag till viss förändring av nämndorganisationen, gruppen för
parlamentarisk utredning.
Gruppen för parlamentarisk utredning politiska organisationen redovisar i
protokoll 2010-10-14 beslut om följande förändringar:
1. Överförmyndarnämnden ökas från 1 till 2 ordinarie med 2 ersättare
som tillsammans ska handlägga och administrera alla arbetsuppgifter
inom överförmyndarens ansvar.
2. Införa 1:e och 2:e vice ordförande i nämnder och styrelser.
3. Valnämnden ska bestå av 7 ordinarier och 7 ersättare.
4. Valberedningen ska bestå av 1 ledamot och 1 ersättare från varje parti.
Vidare föreslår gruppen
att kommunfullmäktige entledigar den parlamentariska gruppen och att
en ny beredningsgrupp tillsätts tidigt under den kommande mandatperioden.
Per Lublin (ÖP) reserverade sig mot förslaget att tillsätta 2:e vice ordförande.
Vid dagens sammanträde redogör Mats Axelsson (FP) och Mikael Almqvist
(KD) som deltagare i gruppen, för parlamentariska gruppens arbete.
Det noteras
- att Borgholms kommun inte har någon överförmyndarnämnd, utan sedan flera år endast utsett en överförmyndare.
- att 1:e och 2:e vice ordförande redan i dagsläget utses i valnämnden
och styrelsen för Borgholm Energi.
- att valnämnden redan i dag består av 7 ledamöter och 7 ersättare och
att gruppens förslag därmed inte innebär någon förändring.
- att förslaget gällande förändrad valberedning inte är aktuellt eftersom
valberedning utsågs vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-1101.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Justerandes sign

att

öka antalet överförmyndare till 2 ordinarie och 2 ersättare, som
tillsammans ska handlägga och administrera alla arbetsuppgifter
inom överförmyndarens ansvar,

att

införa 2:e vice ordförande vid val till samtliga nämnder; kultur- och
fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och
utbildningsnämnden,

att

entlediga nuvarande grupp för parlamentarisk utredning politiska
organisationen från sitt uppdrag enligt kommunfullmäktiges beslut
2009-09-14 § 87, samt
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-11-16

175-196

under hösten 2011 utse beredningsgrupp för översyn av nämndorganisationen.

____________________________

§ 191

Dnr 2010/95-109 KS

Laglighetsprövning - kommunfullmäktiges beslut 2010-09-27
§ 121, motion (ÖP) färjetrafiken till Visby (mål 4325-10)
Förvaltningsrätten i Växjö förelägger 2010-10-21 Borgholms kommun att
senast 2010-11-30 inkomma med yttrande över Claes Horn af Rantziens
laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2010-09-27 § 121.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-10-26 § 532 till
kommunchef Lars Frick
att upprätta förslag till yttrande senast 2010-11-16.
Vid dagens sammanträde redogörs för upprättat förslag till yttrande.
Horn af Rantzien överklagar propositionsställandet vid behandling av en
motion av Per Lublin med följande förslag att ”uppdra till kommunstyrelsen att idogt och med full kraft verka för att det ska bli möjligt att från
norra Öland göra resor över dagen till Visby samt att en ”Ölandsrabatt”
införs på färjebiljetterna för vår kommuns invånare motsvarande ”Gotlandsrabatten”.”.
Yrkande
Maria Lindmark (MP) och Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på yttrandet.
Daniel Nilsson (C) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till yttrandet.
Proposition
Vid proposition på yrkandena finner ordföranden att kommunstyrelsen vill
avge yttrande enligt förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avge följande yttrande:
Horn af Rantzien anför att ordförande inte ställde hans yrkande under
proposition där han yrkade att första delen av att-satsen skulle bifallas
och den andra delen avslås.
Ordföranden upplyste då att en motion enligt gällande praxis skall behandlas som en helhet och att en motion således bifalles eller avslås.
Ordförande ställde följdriktigt proposition på bifall eller avslag på motionen i sin helhet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mot bakgrund av vad som redovisats ovan anser Borgholms kommun att Horn af Rantziens överklagande skall lämnas utan bifall.
Reservation
Maria Lindmark (MP), Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt
Jonsson (S).
____________________________

§ 192

Dnr 2010/268-045 KS

Laglighetsprövning – kommunfullmäktiges beslut 2010-09-06
§ 102, ansökan om borgen för uppförande av hälso- och familjcentral samt bostäder, kv Resedan, Borgholm Energi AB.
Förvaltningsrätten Växjö förelägger 2010-10-21 Borgholms kommun att
senast 2010-11-30 inkomma med yttrande över Per Lublins laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2010-09-06 § 102.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-10-26 § 533 till
kommunchef Lars Frick
att upprätta förslag till yttrande senast 2010-11-16.
Vid dagens sammanträde redogörs för upprättat förslag till yttrande.
Lublin yrkar i laglighetsprövningen ”att överklagade beslut undanröjs” dels
”på grund av jäv” och dels för att beslutet är ”olagligt så till vida att det
innebär ett otillåtet överskridande av den kommunala kompetensen”.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avge följande yttrande:
Kommunen kan för sin del inte se att två ledamöter i kommunfullmäktige
kan anses jäviga av de skäl som Lublin anför.
Att det i frågan finns olika politiska åsikter om ärendet som sådant torde
inte ha någon sådan inverkan att beslutet av det skälet skulle upphävas.
Noteras bör vidare att Borgholms kommun i sina ägardirektiv till sitt bolag, Borgholm Energi AB, skrivit in att bolaget har rätt att äga, förvalta
och bygga bostäder.
Mot bakgrund av vad som redovisats ovan anser Borgholms kommun att Lublins begäran om överprövning skall lämnas utan bifall.
____________________________

Justerandes sign
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2010-11-16
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Dnr 2008/138-212 KS

Skrivelse avseende översiktsplanen för Rälla-Stora Rör.
Marianne Nilsson och Ulf Aschan framför i skrivelse 2010-07-29 frågor riktade till kommunstyrelsen med anledning av beslutet om den utställda
översiktsplanen för Rälla-Stora Rör.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2010-08-24 § 406
skrivelsen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen uppdrog 2010-10-12 § 164 till miljö- och byggnadsförvaltningen
att upprätta förslag till svar på skrivelsen att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-16.

Till dagens sammanträde föreligger svar från miljö- och byggnadschef Göran Borgö. Av svaret framgår att de frågor och synpunkter som framfördes i skrivelsen från 2010-07-29 beaktas tillsammans med övriga yttranden och kommer att ingå i utlåtandet över alla inlämnade synpunkter i
samband med utställningen av översiktsplanen.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger därmed skrivelsen till handlingarna.
____________________________

§ 194
Utbildningsdag för ledamöter och ersättare.
Kommunchef Lars Frick informerar att en utbildningsdag kommer att arrangeras för alla ledamöter och ersättare under januari/februari 2011.
Det noteras att önskemålet är att utbildningsdagen delas upp på två halvdagar.
____________________________
§ 195
Meddelanden och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen lägger meddelanden och redovisning av delegationsbeslut med godkännande till handlingarna (BILAGA 2)
____________________________
Justerandes sign
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§ 196
Information.
Under sammanträdet informeras om
- Borgholms kommuns taxekonstruktion avseende pensionärsmat och
omsorg. Landets kommuner subventionerar olika delar. I Borgholms
kommun betalar 70 % av pensionärerna inget för omsorgen.
- Ölands Turist AB:s konkurs och hur Ölandskommunerna försöker lösa
den uppkomna situationen.
- att två ungdomspoliser kommer att stationeras i Borgholm.
- Migrationsverkets flyktingförläggning på Lundegård.
Eddie Forsman (M) informerar att Regionförbundet lyfter frågan om pendlingstrafik med Kalmar läns Trafik AB. Ett förändrat huvudmannaskap utreds tillsammans med kommuner och landsting.
____________________________

Justerandes sign
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KÖPEAVTAL
Borgholms kommun (organisationsnummer 212000-0795) Box 52, 387 21 Borgholm, nedan
kallad säljaren, överlåter genom försäljning härmed till Borgholm Energi AB
(organisationsnummer 556527-7455) Box 55, 387 21 Borgholm, nedan kallad köparen,
följande byggnader.
ETAPP 2
Byggnad å del av Kv Stenhuggaren 9, Almgården, Styrmansgatan 20A-20H,
8 st
Byggnad å del av Kv Stenhuggaren 9, Almgården, Styrmansgatan 22A-22G,
7 st
Byggnad å del av Kv Stenhuggaren 9, Stenhuggaren, Styrmansgatan 9A-9H,
8 st
SUMMA LÄGENHETER……………………………………………………. …… 23 st.
ETAPP 3
Byggnad å del av Kv Stenhuggaren 9, Lingården, Muraregatan 4A-4E
5 st
Byggnad å del av Kv Stenhuggaren 9, Lingården, Torsgatan 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 7 st.
Byggnad å del av Kv Stenhuggaren 9, Lingården, Muraregatan 2A-2D
4 st
Byggnad å Högsrum 5:35, Målarvägen 8A-8F
6 st
Byggnad å Solberga 5:11, Tingsgatan 4A-4H
8 st
Byggnad å Långlöt 14:3, Långlöt
5 st
SUMMA LÄGENHETER……………………………………………………. …
35 st
Lokalisering enligt bilaga 1, 2 och 3.
§ 1 Tillträde
Köparen tillträder byggnaderna
§ 2 Köpeskilling
Köpeskillingen om

ETAPP 2
ETAPP 3

2010-12-30
2011-01-03

ETAPP 2
ETAPP 3

6 000 000 kr
9 600 000 kr

betalas på tillträdesdagen.
§ 3 Kostnader för förvärv.
Eventuella tillkommande kostnader till följd av förvärvet betalas av köparen.
§ 4 Belastningar
Köparen är informerad om vilka servitut och nyttjanderätter som belastar byggnaderna.
§ 5 Byggnadernas handlingar
Efter att säljaren erhållit föreskriven köpeskilling överlämnar säljaren till köparen alla
handlingar han innehar rörande byggnaderna och anläggningarna.
§ 6 Byggnadernas skick
Köparen har för säljarens räkning under några år förvaltat de aktuella byggnaderna och är
därmed väl införstådd med byggnadernas skick.
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§ 7 Utgifter och intäkter
Utgifter för de försålda byggnaderna skall bäras av säljaren i den mån de belöper och avser
tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter av köparen. Motsvarande gäller för inkomster.
Löpande utgifter för el, vatten och avlopp, värme, renhållning regleras enligt separat
överenskommelse mellan parterna.
§ 8 Försäkring
Säljaren ansvarar för att byggnaderna är försäkrade fram till tillträdesdagen. Skulle
byggnaderna drabbas av ersättningsgill skada före tillträdesdagen skall köpet oaktat detta
fullföljas varvid köparen äger att tillgodogöra sig utgående försäkringsersättning.
§ 9 Externa hyresgäster
Köparen övertar de befintliga hyresavtal som finns med hyresgäster i fastigheterna. Säljaren
åtar sig medverka i informationen till berörda hyresgäster om ägarförändringen..
Borgholm Energi AB och Socialförvaltningen har att gemensamt utse nya hyresgäster då det
uppkommer hyreslediga lägenheter.
§ 10 Slutlikvid/köpebrev
Äganderätten övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlämnats.
§ 11 Kontraktsexemplar
Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav köparen och säljaren tagit
var sitt.
§ 12 Underskrifter

Borgholm 2010-11-

För Borgholms kommun

För Borgholm Energi AB

____________________________________

________________________________

_____________________________

________________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

____________________________________

________________________________

____________________________________

________________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2010-11-16
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Skrivelse till E.ON i Sverige AB,
Svenska Kraftnät,
Näringsdepartementet med
anledning av strömavbrottet 2223/9.
Svar 100930 från Svenska
Kraftnät. Svar 101004 från E.ON.
Svar 101011 från
Näringsdepartementet

Sida 1 (2)
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Ärendemening
Handläggare

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2010.3293
Elavbrott på Öland 22-23 september 2010/318 KS 373
2010

KS
2010-11-16

In
Beslut 2010-10-05. Överföring av
gymnasieutbildning vid den
fristående gymnasieskolan
Helgesbogymnasiet i Kalmar län,
Skolinspektionen

2010.3454

KS
2010-11-16

In
Beslut 2010-10-06. Överföring av
gymnasieutbildning vid den
fristående gymnasieskolan Aspero
Idrottsgymnasium i Karlskrona,
Skolinspektionen

2010.3483

KS
2010-11-16

In
Beslut 2010-10-11. Avskriver
ärendet från vidare handläggning
då Peder Svensson dragit tillbaka
sin ansökan, Skolinspektionen

2010.3497
2010/127 KS 619

KS
2010-11-16

In
Väckt fråga om
byggnadsminnesförklaring av
väderdrivet skurverk på
fastigheten Jordhamn 1:1, Persnäs
socken, Länsstyrelsen Kalmar län

2010.3523

KS
2010-11-16

In
Svar på brev och rapport från
tillsynsbesök 2010-10-01, Pubben
i Borgholm, Per Milesson

2010.3562

KS
2010-11-16

Winess 4.02-471
© Bardeli Datasystem 1986-2009

Friskola Gärdslösa-Runsten

2010-11-03
Antal:10

09:38
HAMED

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2010-11-16
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Beslut 2010-10-18, avslår
ansökan om
hastighetsbegränsning,
Länsstyrelsen Kalmar län
In
Tack för beslut om bidrag för
2011, Brottsofferjouren
In
Information om statligt bidrag till
lokala naturvårdsprojekt (LONA)
i Kalmar län 2010, Länsstyrelsen
Kalmar län

BILAGA 2 KS 2010-11-16 § 195
Ärendemening
Handläggare
Hastighetsbegränsning till 30 km/h i
Djupvik

Ansökan om verksamhetsbidrag till
Brottsofferstöd för åren 2011-2013.

LONA-ansökningar 2011-2014

In
Beslut 2010-10-26, utökning av
Utökning av avlyst vattenområde i
avlyst vattenområde i Kalmarsund Kalmarsund för skyddsobjekt
för skyddsobjektet Sollidens
Sollidens slott
Slott, Länsstyrelsen

Winess 4.02-471
© Bardeli Datasystem 1986-2009
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Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2010.3661
2009/467 KS 311

KS
2010-11-16

2010.3697
2010/303 KS 048

KS
2010-11-16

2010.3730
2010/283 KS 269

KS
2010-11-16

2010.3781
2010/296 KS 100

KS
2010-11-16

2010-11-03
Antal:10

09:38
HAMED
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2010-11-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2010-09-21
§
§
§
§

437
438
439
440

§
§
§
§

441
442
443
444

§ 445
§ 446
§ 447
§ 448
§ 449
§ 450
§ 451
§ 452
§ 453
§ 454
§ 455
§ 456
§ 457
§ 458
§ 459
§ 460
§ 461
§ 462
§ 463
§ 464
§ 465
§ 466
§ 467

Deltagande, nationellt möte Uthållig kommun
Inbjudan till samråd, detaljplan Sjöstugeudden
Information, erbjudande att förvärva byggnad
Inbjudan till samråd – Strandtorp 4:2, Norra Möckleby,
Mörbylånga kommun
Intresseanmälan, avstyckning Böda-Torp 2:11 och 4:6
Skrivelse, synpunkter på detaljplan
Skrivelse, förbättrad vägkorsning väg 136-Stora Rörsvägen
Remiss – utökning av hastighetsbegränsning, väg 993
Grankullavik
Konstgräsplan i Borgholms kommun, återrapportering
Skrivelse, förslag till placering av konstgräsplan
Eventuellt skötselavtal, Sporthallen i Borgholm
Skyltpolicy
Utökning av avlyst vattenområde, Sollidens slott
Upphandling, drivmedel och övriga produkter via bensinstation
Information, Skördefesten
Begagnande av allmän plats, musikunderhållning
Grankullaviks hamn
Färjetrafik Öland-Gotland
Ölanda flygplats, återrapportering
Stora Rörs hamn, information
Grankullaviks och Sandviks hamnar, information
Frågor gällande beviljade bygglov i kommunens hamnar
Kungsgårdsallén
Begäran om lastplats/utrymme vid Kupan, Borgholm
Delegationsbeslut
Medborgarförslag (Tommy Melin m fl) – Områdesbestämmelser för vår del
av stenkusten
Medborgarförslag (Ann Nilsson) – Införande av läkemedelskörkort för
nyanställda inom vården
Eventuell förändrad nämndorganisation i Borgholms kommun
Revidering av ledarpolicy för Borgholms kommun
Information
Ölands Gymnasium och Komvux, information

BILAGA 2 KS 2010-11-16 § 195
2010-10-05
§ 468
§ 469
§ 470
§ 471
§ 472
§ 473
§ 474
§ 475
§ 476
§ 477
§ 478
§ 479
§ 480
§ 481

Delårsbokslut 1 januari-31 augusti 2010, Borgholms kommun
Taxor och avgifter 2011 för Borgholms slott
Ölanda flygplats, ev. medfinansiering till beläggning
Information om tillfällig flyktingförläggning på Lundegårds camping
Information om effekten av den nya lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Information om möjligheten att teckna avtal/överenskommelse om
ensamkommande flyktingbarn
Medel för miljökonsekvensbeskrivning inom fördjupad översiktsplan för
Djupvik-Lofta
Komplettering av ansökan om tillstånd Natura-2000, efter föreläggande av
Länsstyrelsen
Uppföljningsärenden miljö- och byggnadsnämnden
Samordnad upphandling av däck och däckservice
Samråd med Regionförbundet om regional kulturverksamhet
Skatteväxling, kollektivtrafiken
Samverkansavtal i inköpsfrågor
Remiss – departementspromemorian Bortom fagert tal – Om bristande
tillgänglighet som diskriminering (DS 2010:20)

2010-10-07
§ 482
§ 483
§ 484
§ 485
§ 486
§ 487
§ 488
§ 489
§ 490
§ 491
§ 492
§ 493

Restaurang A la Smedjan i Borgholm; Ansökan om befintlig uteservering
Ändring av tomträttsavgäld gällande fastigheten Löttorp 3:70
Överlåtelse av tomträtt gällande fastigheten Löttorp 3:70
Brottofferjouren i södra Kalmar län; Ansökan om verksamhetsbidrag för
2011-2013
Motion (Per Lublin) – tydliggörande för Borgholm Energi angående lediga
tjänster
Medborgarförslag (Tobias Nilsson) – 3D projektor med mera
Medborgarförslag (Julia Johansson) – ge Borgholm ett ungdomshus
Motion (Kerstin Bjellert och Pia Tärnblom (v) – angående de personer som
bor stadigvarande i Borgholms kommun utan att vara skrivna här
Motion (Kerstin Bjellert och Pia Tärnblom (v) – angående institution för
ensamkommande flyktingbarn
Motion (Kerstin Bjellert och Pia Tärnblom (v) – angående den
parlamentariska gruppens vidare arbete
Motion (Mats Axelsson (fp) – angående parbondegaranti
Redovisning från midsommarfirandet i Köpingsvik
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2010-10-19
§ 494
§ 495
§ 496
§ 497
§ 498
§ 499
§ 500
§ 501
§ 502
§ 503
§ 504
§ 505
§ 506
§ 507
§ 508
§ 509
§ 510
§ 511
§ 512
§ 513
§ 514
§ 515
§ 516
§ 517
§ 518
§ 519

Väderskydd väg 136, Halltorp Gästgiveri
Kungsgårdsallén
GSD-fastighetskarta, miljö- och byggnadsförvaltningen
Information Ölands Turist AB
Utställning av detaljplan för golfnära bostäder på Ekerums golfbana
”Sandwedgen”
Inbjudan till samråd-detaljplan för golfnära bostäder på Ekerums Golfbana
”Drivern”
Remiss-revidering Strategi för utveckling av folkhälsoarbetet i Kalmar län
2011-2015
Avtal- Kommunernas Pensionsportal (KPP)
Förstärkt tjänstepension
Upphandling, resebyråtjänster
Återöppning av öppna förskolan
Förbättrad kollektivtrafik i Borgholms kommun, efterfrågestyrd kollektivtrafik
Förbättrad kollektivtrafikservice i Borgholms kommun
Attraktiv kommun för fler att bo i
Motion (Per Lublin)-barnomsorg
Motion (Per Lublin)-öppen förskola
Motion (Kd)-seniorboende i Södviksskolan
Eventuell etablering av vård/behandlingsföretag i Södvik
Medborgarförslag (Camilla Lindblom)-lazergamehall
Sarg till isrinken
Handlingsprogram Vision 2014
Bostadsarrende, Kesnäsudden 1:1
Information, Kårehamnsporten
Öland flygplats, eventuell medfinansiering till beläggning
Projekt-översyn och differentiering av strandskyddet på Öland
Information, asylsökande Lundegård

Råd för funktionshinderfrågor
2010-09-24
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28

Mötets öppnande och upprop
Protokollsjustering
Godkännande av dagordning
Aktuell information från föreningarna
Aktuell information från nämnderna
Information Kommunledningskontoret-Christer Petersson
Kultur med nya ögon
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslut

