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Paragrafer

2010-12-07

197-224

Dnr 2010/45-042 KS

Budgetuppföljning november 2010 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för kommunstyrelsens budgetuppföljning för november 2010.
Resultatet för oktober månad redovisar ett nettoöverskott på 2 650
tkr. Intäkterna redovisar ett överskott på 3 080 tkr och driftskostnaderna
ett underskott med 430 tkr. I jämförelse med föregående månad har resultatet minskat kraftigt eftersom lånet för Folkets Hus på 2 373 tkr har slutbetalts.
Investeringsbudgeten uppgår till 28,7 mkr.
Till och med november månad är 7,3 mkr förbrukade. De största utbetalningarna har varit för Slottsskolan och Stora Rörs hamn.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljning för verksamhetsområdet med
beaktande till handlingarna.
____________________________

§ 198

Dnr 2010/45-042 KS

Budgetuppföljning för hela kommunen november 2010.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för kommunens totala budgetuppföljning för november månad 2010.
Resultat
Efter elva månader är resultatet plus 14,8 mkr.
Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit var under november månad plus 6,8 mkr, beroende på amortering av lån under månaden.
Investeringar
Investeringsbudgeten uppgår till 33,3 mkr. Till och med november månad
är 10,5 mkr investerade.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010/40-042 KS

Budget 2011 med planering 2012-2013.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani och ekonom Caroline Johansson redogör
för budgetberedningens förslag till buget 2011 enligt beslut 2010-11-30
§ 571.
Yrkande
Maria Lindmark (MP) yrkar följande tillägg under punkt 12 ”… och koppla
mätbara tydliga verksamhetsmål till budgetuppföljning och redovisning”.
Proposition
Vid proposition på yrkandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige

Justerandes sign

1.

att anta bilagda förändringar och tillkommande taxor och avgifter för
socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
kommunstyrelsen, teknisk service samt miljö- och byggnadsnämndens taxa för plan- och bygglov, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, offentlig kontroll av livsmedel samt kontroll över detaljhandel
med vissa receptfria läkemedel.

2.

att i övrigt fastställa nämnders och styrelsers resursfördelning 2011
vilket innebär att kommunens första finansiella mål uppfylls
Mål 1: att ekonomin ska utgöra begränsningen för verksamheten.

3.

att anta föreliggande investeringsplan för år 2011 vilket innebär en
investeringsnivå för år 2011 om 56,1 mkr vilket innebär att kommunens andra finansiella mål inte uppfylls
Mål 2: att investeringarna ska självfinansieras.

4.

att anta föreliggande resultatbudget för år 2011 som har resultatet
2,0 mkr vilket innebär att kommunens tredje finansiella mål inte uppfylls
Mål 3: att kostnaderna inte ska överstiga 99 % av intäkterna av skatt
och bidrag.

5.

att kommunen använder sig av Statisticons befolkningsprognos i budgetarbetet.

6.

att inköp av datorer från år 2011 belastar driftbudgeten.

7.

att skattesatsen enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-11-29 § 168
blir oförändrad, 21,99 kr per skattekrona.

8.

att kommunens kortfristiga upplåning på koncernkontot är oförändrad
40 mkr.

Utdragsbestyrkande
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att öka kommunens långfristiga upplåning med upp till 25 mkr avseende ombyggnation av Slottsskolan.

10. att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2010 till år 2011.
11. att delegera till kommunstyrelsen att fastställa budget för slottsverksamheten.
12. att inför åren 2012 och 2013 arbeta vidare med budgetmodeller för
att tydliggöra kommunens resursfördelning och dess inverkan på
kommunens resultat och koppla mätbara tydliga verksamhetsmål till
budgetuppföljning och redovisning .
13. att SKL´s analysgrupp under 2011 gör en tredje analys av kommunens nettokostnader för att se kommunens kostnadsutveckling.
14. att därmed godkänna förslaget till resultat- och finansieringsbudget
samt investeringsram för åren 2012 och 2013.
____________________________

§ 200

Dnr 2010/358-006 KS

Sammanträdesdagar 2011.
Kommunstyrelsen godkänner följande sammanträdesdagar 2011:
18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 16 augusti,
13 september, 11 oktober, 15 november, 13 december.
____________________________

§ 201

Dnr 2010/323-112 KS

Remiss - Förordnande, borgerliga vigselförrättare från 2011-0101.
Länsstyrelsen i Kalmar län begär i remiss 2010-11-02 in förslag på borgerliga vigselförrättare från och med år 2011.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-11-23 § 546 kommunstyrelsen föreslå sex vigselförrättare i Borgholms kommun.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Kalmar län
att
Justerandes sign

utse följande personer till vigselförrättare i Borgholms kommun:
Utdragsbestyrkande
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Anna Erici, Långlöts Norrgård 65, 387 93 Borgholm,
Christina Ateva, Sjöstorpsgatan 46, 380 75 Byxelkrok
Ilko Corkovic, Almvägen 3, 387 35 Borgholm.
Lisa Källén, Storgatan 48 A, 387 34 Borgholm
Margita Westring, Västra Kyrkogatan 9 C, 387 31 Borgholm.
Monica Enberg, Spjutterumsvägen 5, 386 94 Färjestaden.
____________________________

§ 202

Dnr 2010/339-112 KS

Remiss - Förordnande av begravningsombud 2011-2014.
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer i remiss 2010-10-29 om förslag på
begravningsombud i Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-11-23 § 547 föreslå kommunstyrelsen föreslå Caroline Johansson till begravningsombud.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Kalmar län
att

utse Caroline Johansson, Spjutterumsvägen 79, 386 94 Färjestaden, till begravningsombud i Borgholms kommun.

____________________________
§ 203

Dnr 2009/444-622 KS

Kostpolicy för Borgholms kommun
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2009-10-20 lyftes
frågan om behovet av en kostpolicy för Borgholms kommun. Innan beslut
om kostpolicy bör arbetsgruppens sammansättning fastställas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2009-10-20 § 450 till
chefsgruppen
att inkomma med förslag på hur representationen i en eventuell arbetsgrupp ska fördelas politiskt och tjänstemannamässigt.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2009-11-17 framkom önskemål om
redovisning av genomförd kostutredning som bör ligga till grund för kostpolicyn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-11-17 § 506
att bjuda in utredare Lena Lundwall till kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2009-12-08 för redovisning av kostutredningen. Till redovisningen ska även chefsgruppen bjudas in.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2009-12-08 redovisade Lena Lundwall, kostchef i Mörbylånga kommun, genomförd rådgivningsrapport. Uppdraget från Borgholm Energi har varit att göra en nulägesbeskrivning, beskriva möjliga förändringar för att uppnå en effektivare
kostorganisation samt ge en sammanfattning av organisationens styrka
respektive svaghet och belysa framtida utmaningar i organisationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2009-12-08 § 528 till
chefsgruppen
att arbeta fram ett avtal avseende beställare/utförare utifrån samma
modell som Mörbylånga kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010- 01-19 § 33
att för kommunstyrelsens del utse Sune Axelsson (s) till ordförande och
sammankallande i gruppen och Eddie Forsman (m) till deltagare i
gruppen.
Gruppen består således av: Sune Axelsson (S), ordförande och sammankallande, Eddie Forsman (M), bolagets ordförande Stig Bertilsson (C),
kostchef Elisabeth Grahn, socialnämndsordförande Asta Ivarsson (C), äldreomsorgschef Gudrun Johnsson, utbildningsnämndsordförande Christina
Ateva (C) samt utbildningschef Lars Bylund.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-10-26 redogjorde Sune Axelsson (s) för gruppens förslag till kostpolicy för Borgholms
kommun och Borgholm Energi. Gruppen har remitterat policyn till partigrupperna för synpunkter, men inga partigrupper har lämnat yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-26 § 526 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta kostpolicyn.
Yrkande
Maria Lindmark (MP) yrkar att punkt 3 under Inköp av livsmedel sid 3 ska
ändras till följande lydelse ”Inköpsansvariga ska följa framtagna mål som
är beslutade av kommunfullmäktige, för närvarande är målet 25 % ekologiskt producerade livsmedel, på sikt är ambitionen att andelen ekologiskt
producerade livsmedel höjs ytterligare” samt att ordet ”säsongsanpassade” ska inarbetas i kostpolicyn avseende ekologiskt producerade livsmedel.
Eddie Forsman (M) och Daniel Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Proposition
Vid propositionsställande på yrkandena finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag att anta kostpolicyn i sin helhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta kostpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB
(BILAGA 1).

____________________________

§ 204

Dnr 2008/199-212 KS

Utställning av vindkraftsplan.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse 2010-11-24 kommunstyrelsen att godkänna materialet till vindkraftsplan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning samt samrådsredogörelse för utställning.
Kommunstyrelsen godkände 2010-04-13 § 47 material till vindkraftsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för samråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-11-30 § 572 kommunstyrelsen godkänna materialet.
Vid dagens sammanträde redogör planarkitekt Annelie Martinsson för
ärendet.
Vindkraftsplanen beskriver förutsättningarna för vindkraftsetablering samt
redogör för de riktlinjer som ska gälla vid etablering av vindkraft i kommunen, med en sammanvägd avgränsning av lämpliga och olämpliga områden. I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för vilka konsekvenser
vindkraftsplanens genomförande kan ha på människors hälsa, miljö med
mera.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna materialet till vindkraftsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt samrådsredogörelse för utställning.

____________________________

§ 205

Dnr 2010/164-109 KS

Motion (Per Lublin) - tydliggörande för Borgholm Energi angående
lediga tjänster.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2010-04-22 kommunfullmäktige besluta
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att genom direktiv från kommunens sida tydliggöra för Borgholm Energi
att samtliga lediga tjänster inklusive vikariat skall lämnas ut till
Arbetsförmedlingen, så att de blir allmänt kända.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-05-04 § 233 till
Borgholm Energi
att inkomma med synpunkter senast 2010-06-30 innan remiss av ärendet.
Borgholm Energis styrelse beslutade 2010-06-13 som remissvar
hänvisa till av styrelseordförande Stig Bertilsson i kommunfullmäktige
2010-06-14 § 91 avgivet interpellationssvar enligt följande:
1. Har du haft kännedom om att BEAB ursprungligen endast annonserade
ut tjänsterna på sin hemsida? Eller har du som vanligt haft nollkoll?!
1. Ja, jag är medveten.
2. Hur - och i så fall när - har du reagerat?
2. Styrelsebeslut 25/3 2010, § 16, att utannonsera via Arbetsför
medlingen.
3. Inser du att man når fler sökande och kanske mer kompetenta sådana
om man annonserar ut sina lediga tjänster hos Arbetsförmedlingen än
om man bara har dem på sin egen hemsida?
3. Ja, det inser jag.
4. Inser du att det bör vara till fördel för både BEAB och ägaren Borgholms kommun om personalen hos BEAB har full kompetens för sina
uppgifter? Eller föredrar du att så få som möjligt får kännedom om
lediga tjänster så att det blir mindre konkurrens för eventuella sökanden från ledningens anhöriga eller kompiskretsar?
4. Vi har i år ett antal uppsagda befattningshavare som har förtur
till vikariat och sommartjänster.
5. Kan vi räkna med att BEAB fortsättningsvis utannonserar samtliga sina
lediga tjänster även utanför den egna hemsidan och detta i bättre god
tid än i år?
5 Ja, med hänvisning till punkt 2 ovan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-08-10, § 366
motionen till partigrupperna för synpunkter senast 2010-09-17.
Remissvar har inkommit från:
Vänsterpartiet: Bifall.
Moderaterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-07 § 486 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen i enlighet med avgivet interpellationssvar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Daniel Nilsson (C) yrkar avslag på motionen då ett bifall skulle innebära
ett direktiv till något som redan görs.
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Vid propositionsställande på de båda yrkandena finner ordföranden att
kommunstyrelsen avslår motionen.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller motionen röstar ja. Den som avslår motionen röstar nej.”
Vid omröstningen avges följande röster:
Ja
Eddie Forsman (M)
Ilko Corkovic (S)
Pia Holgersson (S)
Bengt Jonsson (S)
Maria Lindmark (S)
Mikael Almqvist (KD)
Mats Axelsson (FP)
Thomas Johnsson (M)

Nej
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 8 ja-röster mot 3 nej-röster kommunfullmäktige
att

bifalla motionen i enlighet med bolagets ordförandes interpellationssvar enligt ovan.

____________________________

§ 206

Dnr 2010/270-109 KS

Motion (Kerstin Bjellert och Pia Tärnblom (V)) – angående de personer som bor stadigvarande i Borgholms kommun utan att vara
skrivna här.
Kerstin Bjellert och Pia Tärnblom (V) föreslår i motion 2010-08-03
att en utredning görs för att ta reda på vad gällande lagar och förord
ningar säger om i vilken kommun man skall vara mantalskriven.
att man utreder hur många, och vilka, som enligt lag skall vara skrivna i
Borgholms kommun.
att kontakt tas med berörda statliga myndigheter för att komma till rätta
med ofoget att inte skriva sig där man faktiskt bor.
att en informationsdrive genomförs för att de berörda skall uppmärksammas på vilka konsekvenserna blir av att inte vara skriven på sin
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

sid 10 (26)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-12-07

197-224

vistelseadress
att därefter påbörja en rättsprocess mot dem som uppenbart och genom
lagtrots inte följer de regelsystem som finns.
Motionen har 2010-08-06--2010-09-17 varit på remiss hos partigrupperna
och svar har inkommit från:
Moderaterna: Avslag.
Centerpartiet: Avslag.
Socialdemokraterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-07 § 489 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen
Sune Axelsson (S) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till motionen bortsett från Vänsterpartiets
sista att-sats.
Maria Lindmark (MP) ställer sig bakom Corkovics yrkande.
Daniel Nilsson (C) och Eddie Forsman (M) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Vid propositionsställande på de båda yrkandena finner ordföranden att
kommunstyrelsen avslår motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Reservation
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP).
____________________________

§ 207

Dnr 2010/271-109 KS

Motion (Kerstin Bjellert och Pia Tärnblom (V)) – angående institution för ensamkommande flyktingbarn.
Kerstin Bjellert och Pia Tärnblom (V) föreslår i motion 2010-08-03
att kommunstyrelsen snarast möjligt tar kontakt med Migrationsverket
för att i positiv anda diskutera behovet av institution för ensamkommande flyktingbarn.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att ta fram lämpligt/a
hus.
att kommunstyrelsen kontinuerligt delger kommunfullmäktige resultatet
av kontakten med migrationsverket.
att ambitionen skall vara att under nästa år fatta beslut om detta.
Motionen har 2010-08-06--2010-09-17 varit på remiss hos partigrupperna, socialnämnden och utbildningsnämnden och svar har inkommit från:
Moderaterna: Avslag.
Socialdemokraterna: Bifall.
Centerpartiet: Avslag. Ensamkommande flyktingbarn ska få komma till
godkända familjehem.
Socialnämnden 2010-08-25 § 106: Avslag.
Utbildningsnämnden 2010-08-25 § 59: Avslag.
ÖVRIGA REMISSINSTANSER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-07 § 490 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen
Sune Axelsson (S) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.
Yrkande
Ilko Corkovic (S), Maria Lindmark (MP) och Pia Holgersson (S) yrkar bifall
till motionen.
Eddie Forsman (M) yrkar på återremiss i avvaktan på utredning.
Proposition
Vid propositionsställande på återremissyrkandet finner ordföranden att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till arbetsutskottet i avvaktan på
utredning.
Reservation
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP).
____________________________
§ 208

Dnr 2010/274-109 KS

Motion (Kerstin Bjellert och Pia Tärnblom (V)) – angående den
parlamentariska gruppens vidare arbete.
Kerstin Bjellert och Pia Tärnblom (V) föreslår i motion 2010-08-15
att kommunfullmäktige ger den parlamentariska gruppen i uppdrag att se
över arvodesfrågorna
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

sid 12 (26)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-12-07

197-224

att att kommunfullmäktige ger den parlamentariska gruppen i uppdrag
att se över ägardirektiven samt kontakten mellan BEAB och kommunen.
att kommunstyrelsens arbetsutskott inte skall ingå i den parlamentariska
gruppen, då detta kan betraktas som jäv i arvodesfrågan
Motionen har 2010-08-17--2010-09-17 varit på remiss hos partigrupperna
och svar har inkommit från
Moderaterna: Avslag.
Centerpartiet: Avslag.
Socialdemokraterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-07 § 491 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen
Sune Axelsson (S) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.
Yrkande
Eddie Forsman (M) och Daniel Nilsson (C) yrkar avslag på motionen.
Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Vid propositionsställande på de båda yrkandena finner ordföranden att
kommunstyrelsen avslår motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Reservation
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP).
____________________________

§ 209

Dnr 2010/281-109 KS

Motion (Mats Axelsson (FP)) – angående parboendegaranti.
Mats Axelsson (FP) föreslår i motion 2010-08-26 kommunfullmäktige
att snarast ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram ändrade riktlinjer
för äldreomsorgen som innebär att parboendegaranti, så att äldre får
möjlighet att bo tillsammans i särskilt boende även om den ena parten inte har eget omsorgsbehov.
att inom ramen för äldreboenden som finns i kommunen inventera vilka
Justerandes sign
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lägenheter som är eller kan göras lämpliga för parboende.
att i den långsiktiga planeringen för äldreboende i kommunen beakta be
hovet av parboende.
Motionen har 2010-08-26--2010-09-17 varit på remiss hos partigrupperna
och socialnämnden och svar har inkommit från:
Vänsterpartiet: Bifall.
Moderaterna: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall.
Centerpartiet: I praktiken har socialnämnden redan i flera år löst frågan
om parboende när så har önskats. Lite större lägenheter kan användas eller eventuellt två lägenheter i samma boende.
Socialnämnden 2010-09-22 § 121: Avslag med motiveringen att möjligheten att leva tillsammans i särskilt boende finns redan idag.
ÖVRIGA REMISSINSTANSER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-07 § 492 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Yrkande
Eddie Forsman (M) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen

____________________________

§ 210

Dnr 2010/78-109 KS

Motion (Per Lublin) – barnomsorg.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2010-03-01
att kommunfullmäktige beslutar införa en regel innebärande att där
barngrupp kan ordnas med minst fem barn i förskoleåldern skall på
begäran från föräldrarna kommunal dagmamma anställas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-03-09 § 98
motionen till partigrupperna och utbildningsnämnden för synpunkter senast 2010-05-07.
Remissvar inkom från
Centerpartiet: Avslag.
Miljöpartiet: Bifall.
Utbildningsnämnden 2010-04-28 § 30: Avstår från yttrande eftersom
utbildningsnämnden inte bör låsa sig för en typ av barnomsorgsform.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGET REMISSVAR
Justerandes sign
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Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-05-25 avgavs
följande yttranden:
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Avslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-05-25 § 266 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då det finns möjlighet att etablera sig som privat dagbarnvårdare för de som så önskar när barngrupper är tillräckligt stora.
Sune Axelsson (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut till förmån
för sitt bifallsyrkande
Kommunstyrelsen föreslog 2010-09-14 § 132 efter proposition
kommunfullmäktige avslå motionen.
Sune Axelsson (S), Inger Sundbom (S), Pia Holgersson (S) och Maria
Lindmark (MP) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut.
Kommunfullmäktige återremitterade 2010-09-27 § 120 motionen,
då mer än en tredjedel av ledamöterna begärde detta, så att nya kommunfullmäktige får avgöra frågan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-19 § 508, i likhet med beslut § 266/10, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkande
Eddie Forsman (M) och Daniel Nilsson (C) yrkar avslag på motionen.
Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall på motionen.
Proposition
Vid propositionsställande på de båda yrkandena finner ordföranden att
kommunstyrelsen avslår motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Reservation
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP).
____________________________
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Dnr 2010/266-109 KS

Motion (KD) - seniorboende i Södvikskolan.
Kristdemokraterna i Borgholm, genom Arne Sjögren och Mikael Almqvist,
föreslår i motion inkommen 2010-07-29 kommunfullmäktige
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att med hjälp av enkätundersökning
skaffa sig en bild av behovet beträffande seniorboende i Södvik,
att ge Borgholm Energi i uppdrag att ta fram kostnadsberäkning av ombyggnaden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-05-11 § 250 till
planeringschef Christer Petersson
att genom kommunens mäklares försorg genom anbudsgivning lämna
fastigheten till försäljning, samt
att det i försäljningsunderlaget ska framgå:
- 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 Södvik.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-08-24 § 393
motionen till partigrupperna för synpunkter senast 2010-10-01.
Remissvar har inkommit från:
Socialdemokraterna: Bifall.
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-19 § 510 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Yrkande
Daniel Nilsson (C) yrkar avslag på motionen. Med tanke på budgetläget är
det bättre att sälja skolan till den fria marknaden.
Eddie Forsman (M) och Bengt Jonsson (S) ställer sig bakom Nilssons yrkande.
Maria Lindmark (MP) och Pia Holgersson (S) yrkar bifall till motionen.
Det noteras att Daniel Nilsson (C) tar tillbaka sitt yrkande då den av
kommunstyrelsens arbetsutskott § 250/10 beslutade försäljningen kommer att verkställas parallellt med övriga beslutade utredningar avseende
Södviks skola.
Ordföranden konstaterar att det därmed endast finns bifallsyrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

____________________________

§ 212

Dnr 2010/134-253 KS

Information, försäljning av Södviks skola.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-05-11 § 250 till
planeringschef Christer Petersson
att genom kommunens mäklares försorg genom anbudsgivning lämna
fastigheten till försäljning, samt
att det i försäljningsunderlaget ska framgå:
- 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 Södvik.
Vidare finns beslut om utredningar avseende etablering av rehabanläggning och motion om enkätundersökning om intresse av seniorboende i Södvikskolan. Det konstateras att dessa ärenden inte är bundna till
att driften måste vara kommunal.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att verkställa arbetsutskottets beslut om att lämna fastigheten till försäljning.
Beslut om själva försäljningen kommer att tas i kommunfullmäktige.
____________________________
§ 213

Dnr 2010/312-109 KS

Motion (KD) – biogas på Öland.
Kristdemokraterna föreslår i ny motion 2010-10-01 kommunfullmäktige
besluta
att Borgholms kommun ger Borgholm Energi uppdrag att med utredningen Förstudie Biogas på Öland som underlag, snarast undersöka och
kostnadsberäkna möjligheten till byggnation i etapper av gasledningsnät med tillhörande upparbetningsanläggning för fordonsgas. I
uppdraget skall också ingå som alternativ till gasledningsnät att såväl
initialt som för perifera gasproducenter lagra och frakta gas i större
gasflak,
att ta upp biogasfrågan i Ölands Kommunalförbund för en samverkan
med Mörbylånga kommun med mål att Öland blir en sammanhållen
Justerandes sign
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biogasproducent.
att uppdra åt Borgholm Energi att i den egna kommunen ta fram underlag för att kunna teckna långsiktiga ekonomiska hållbara avtal med
berörda lantbrukare för att säkerställa leveranser av rågas.
att uppdra åt Borgholm Energi att ta fram underlag för att kunna bygga
tankställen i egen regi alternativt att teckna avtal med befintligt tankställe för försäljning av närproducerad biogas som fordonsgas.
Motionen har 2010-10-01--2010-10-15 varit på remiss hos partigrupperna
och Borgholm Energi och svar har inkommit från:
Folkpartiet: Bifall.
Centerpartiet: Bifall.
Miljöpartiet: Bifall.
Moderaterna: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall (vid dagens sammanträde).
ÖVRIGA REMISSINSTANSER INGA REMISSVAR.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-26 § 529 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

____________________________
§ 214

Dnr 2010/294-109 KS

Motion (ÖP) – angående fullföljandet av byggplanerna på kv Resedan.
Ölandspartiet föreslår i motion 2010-09-13 kommunfullmäktige besluta
att Borgholm Energi får fullfölja byggplanerna (och bygget) vad avser
hälsocentralen i kvarteret Resedan men ska avstå från att bygga seniorbostäderna ovanpå till innan det finns bindande avtal att minst 70
procent av lägenheterna är sålda
Motion har 2010-09-13--2010-10-15 varit på remiss hos partigrupperna
och miljö och byggnadsförvaltningen och svar har inkommit från:
Socialdemokraterna: Avslag.
Centerpartiet: Avslag.
Kristdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Bifall.
Miljö- och byggnadsförvaltningen: Detaljplanen för Resedan, plan nr
301, antogs av KF 2007-01-29 och vann laga kraft 2007-02-26. Genomförandetiden är fem år och denna har därmed ännu inte gått ut. För aktuellt
område finns bestämmelsen Bostäder med bostadsanknuten service som
bedömdes lämplig för 55+ boende, bostäder med hälso/familjecentral etc.
Justerandes sign
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Att ersätta ändamålet bostäder med annan användning som enbart hälsoeller familjecentral som föreslås kräver en ny plan. En sådan planändring
är lika omfattande och kostsam som en helt ny plan. En enkel komplettering är inte möjlig. En eventuell planändring bör inte genomföras innan
genomförandetiden gått ut, dvs 2012-02-26.
En ny plan är kostsam att genomföra. Enligt PBL (Plan och bygglagen) ska
den som har nytta av planen stå för plankostnaden. I det här fallet skulle
det vara Landstinget, BEAB eller Borgholms kommun. Ingen av dessa har
visat något intresse av att enbart bygga hälso/familjecentral utan bostäder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-26 § 530 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Eddie Forsman (M) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.
Yrkande
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Vid propositionsställande på Eddie Forsmans yrkande finner ordföranden
att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som avslår motionen röstar
ja. Den som bifaller motionen röstar nej.”
Vid omröstningen avges följande röster:
Ja
Ilko Corkovic (S)
Pia Holgersson (S)
Bengt Jonsson (S)
Maria Lindmark (S)
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)

Nej
Eddie Forsman (M)
Mikael Almqvist (KD)
Mats Axelsson (FP)
Thomas Johnsson (M)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 7 ja-röster mot 4 nej-röster kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Reservation
Eddie Forsman (M), Mikael Almqvist (KD), Mats Axelsson (FP) och Thomas
Johnsson (M).
____________________________
Justerandes sign
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Dnr 2010/287-109 KS

Motion (KD) – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
Kristdemokraterna föreslår i motion 2010-09-06 kommunfullmäktige besluta
att ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
Motionen har 2010-09-07 –.2010-10-15 varit på remiss hos partigrupperna och miljö- och byggnadsnämnden och svar har inkommit från:
Kristdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Bifall.
Centerpartiet: Avslag.
Miljöpartiet: Bifall.
ÖVRIGA REMISSINSTANSER INGA REMISSVAR.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-26 § 531 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Eddie Forsman (M) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.
Till dagens sammanträde har remissvar inkommit från
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-10-27 § 487: föreslår att kommunen ansöker om medlemskap.
Agenda 21-gruppen tillstyrkte 2010-11-12 § 4 medlemskap i Sveriges
Ekokommuner.
Yrkande
Eddie Forsman (M), Maria Lindmark (MP) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall
till motionen.
Proposition
Vid propositionsställande på bifallsyrkandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

____________________________
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Dnr 2010/167-008 KS

Medborgarförslag (Tobias Nilsson) - 3D projektor med mera.
Tobias Nilsson, Nyborgsgatan 11, 387 35 Borgholm, föreslår i medborgarförslag inkommet 2010-04-23
att Borgholms kommun införskaffar en 3D projektor och förnyar den
gamla bioutrustningen.
Kommunfullmäktige lämnade 2010-05-03 § 52 medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-05-25 § 280
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för synpunkter senast
2010-06-30 innan remiss till partigrupperna.
Kultur- och fritidsnämnden konstaterade 2010-06-08 § 37 att det
inte är Borgholms kommun som äger Borgholms bigraf. Måste vara ägaren som förnyar gammal utrustning och investerar i en 3D projektor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-08-10 § 378
medborgarförslaget med kultur- och fritidsnämndens synpunkter till partigrupperna för synpunkter senast 2010-09-17.
Remissvar har inkommit från:
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Avslag.
Vänsterpartiet: Folkets Hus kommer att inskaffa en digital bioanläggning.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-07 § 487 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Sune Axelsson (S) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar återremiss för utredning.
Eddie Forsman (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Proposition
Vid propositionsställande på återremissyrkandet finner ordföranden att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

Justerandes sign

avslå medborgarförslaget då ärendet inte ligger inom kommunens
verksamhetsområde och Folkets Hus är på gång att införskaffa en
digital bioanläggning.
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Reservation
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S) och Bengt Jonsson (S).
____________________________

§ 217

Dnr 2010/185-008 KS

Medborgarförslag (Julia Johansson) - ge Borgholm ett ungdomshus.
Julia Johansson, Rällavägen 77, 387 92 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2010-04-19
att ge Borgholm ett ungdomshus som alternativ för dem som inte har
åldern inne för att komma in på stans uteställen.
Kommunfullmäktige lämnade 2010-05-03 § 55 medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-05-25 § 283 till
kultur- och fritidsnämnden
att redovisa verksamheten på Kronan-Ungdomens Hus senast 2010-0630 innan remiss av medborgarförslaget till partigrupperna.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar 2010-06-08 § 35 följande:
Kronan, 650 kvadratmeter ungdomshus i central Borgholm, erbjuder alla
ungdomar en drogfri verksamhet fem dagar i veckan. Här finns bland annat musikrum, biljard, danslokal, fik, bordtennis, myshörna med mera.
Personalen är lyhörd för ungdomarnas önskningar och intressen. Det skulle till exempel kunna gå att visa konst målad av ungdomar eller ha teaterverksamhet i lokalerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-08-10 § 379
medborgarförslaget med kultur- och fritidsnämndens redovisning till partigrupperna för synpunkter senast 2010-09-17.
Remissvar har inkommit från:
Vänsterpartiet: Bifall, att utveckla ungdomsgården i Borgholm är viktigt
med tanke på svar i LUPP:en
Moderaterna: Avslag.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-07 § 487 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget.
Yrkande
Bengt Jonsson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Justerandes sign
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bifalla medborgarförslaget med hänvisning till att verksamheten
redan bedrivs i ungdomsgården Kronan.

____________________________

§ 218

Dnr 2010/233-008 KS

Medborgarförslag (Stig Augustsson) - flyttning av isbanan.
Kommunfullmäktige överlämnade 2010-06-14 § 95 medborgarförslag 2010-06-09 där Stig Augustsson, Markgatan 16, 387 34 Borgholm,
föreslår
att flytta isbanan från nuvarande grusplan vid Posten till den asfalterade
ytan vid gamla mejeriet som används som parkering under sommaren (vid marknadsplatsen).
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-08-10 § 352 till
planeringschef Christer Petersson
att i samråd med fritidsansvarig Jan-Åke Johansson undersöka möjligheten att flytta isbanan innan eventuell remiss av ärendet till partigrupperna vid arbetsutskottets sammanträde 2010-08-31.
Vid kommunstyrelsen arbetsutskotts sammanträde 2010-08-31 informerade planeringschef Christer Petersson att
det är möjligt att flytta isbanan.
det är svårare att frysa en bra isbana på asfalt.
belysning för isbana finns på nuvarande plats.
ingen belysning finns för närvarande på planerad plats.
det skulle vara bättre att efter Slottsskolans renovering använda den
grusplan, där paviljongerna placeras under skolans ombyggnationen,
till isbana.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-08-31 § 416
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden, Borgholm Energi och
partigrupperna för synpunkter senast 2010-10-15.
Remissvar har inkommit från
Socialdemokraterna: Avslag.
Kristdemokraterna: Avslag.
Moderaterna: Avslag.
Centerpartiet: Avslag.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2010-09-28 § 8: Anser
att isbanan inte ska flyttas.
ÖVRIGA REMISSINSTANSER INGA REMISSVAR.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-26 § 527 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Det noterades att det finns uppdrag till fritidsansvarig att inköpa ny sarg
till en isrink. Uppdraget är genomfört och sargen är monterad på samma
Justerandes sign
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plats som isrinken varit tidigare.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det går bättre att
spola en isbana på grusunderlag, eftersom detta underlag bevarar
kylan bättre.

____________________________

§ 219

Dnr 2010/187-008 KS

Medborgarförslag (Oscar Nilsson) - högskolekurser.
Oscar Nilsson, Västra Kyrkogatan 9 B, 387 31 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2010-04-21
att högskolekurser öppnas i Borgholm med lokaler och anställda lärare
som håller i kurserna. Det ska också finnas tillgång till webb-baserade
kurser.
Kommunfullmäktige lämnade 2010-05-03 § 57 medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-05-25 § 285 till
rektor Christina Larsson, Ölands Gymnasium,
att senast 2010-08-31 redovisa vilka högskolekurser och vilken organisation kring kurserna som finns tillgänglig på Ölands Gymnasium innan
remiss av medborgarförslaget till partigrupperna.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-08-31 förelåg
följande redovisning:
Vuxenutbildningen, Komvux, i Borgholm har under tidigare år kunnat erbjuda ett antal Högskolekurser på distans via Högskolan i Kalmar. Vilka
kurser som skulle sändas i vår Telebildstudio beslutades av Högskolan.
Beslutet grundades bland annat på antalet anmälda deltagare. Med tiden
har Webbaserade kurser tagit över allt fler av de traditionella distanskurserna.
Linnéuniversitetet har idag ett stort utbud av Webbaserade distanskurser.
Dessutom finns ett antal program som distansutbildning. Exempel är
Sjuksköterskeprogrammet som ges via Västervik, Lärarprogram, Speciallärarprogram och Specialpedagogprogram med Växjö som studieort. För
Webbprogrammerare är Kalmar studieort.
Högskolan på Gotland är stora på Webb-kurser. Ölands Gymnasium kan
erbjuda studieplats vid behov. Studieplats finns även på Borgholms Bibliotek.
Justerandes sign
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På www.nitus.se som samarbetspartner finns mer information.
”Öppna Föreläsningar” med olika teman, ges normalt under höst och vårtermin. Dessa är öppna för allmänheten klockan 07.45 – 09.00.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-08-31 § 420
medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter senast 2010-10-15.
Remissvar har inkommit från
Socialdemokraterna: Bifall.
Kristdemokraterna: Avslag.
Moderaterna: Avslag.
Centerpartiet: Webb-baserade kurser finns redan idag och möjlighet till
distansutbildning.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-26 § 528 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget då möjlighet till efterfrågade kurser redan
finns.
Yrkande
Daniel Nilsson (C) och Eddie Forsman (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Mats Axelsson (FP) yrkar på återremiss för utredning efter besked om vilka yrkeshögskoleutbildningar som blir möjliga i Borgholm.
Proposition
Vid propositionsställande på återremissyrkandet finner ordföranden att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till arbetsutskottet för utredning.
____________________________

§ 220
Meddelanden och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger
redovisningen tillsammans med övriga meddelanden till handlingarna.
(BILAGA 2).
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

sid 25 (26)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-12-07

197-224

§ 221
Presentation av förvaltningschefer.
Personalchef Krister Kronzell, socialchef Lisa Källén och Borgholm Energis
vd Benny Wennberg presenterar sig och sin verksamhet för kommunstyrelsen.
Presentation av övriga förvaltningschefer och kommunledningskontorets
personal sker vid ett kommande sammanträde.
____________________________

§ 222

Dnr 2010/346-106 KS

Uppsägning av hjälpmedelsavtal, Kalmar läns Landsting.
Socialnämnden föreslog 2010-10-27 § 138 kommunstyrelsen besluta
att säga upp hjälpmedelsavtalet med Kalmar läns Landsting.
Socialchef Lisa Källén redogjorde vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2010-11-23 för ärendet.
Avtalet gäller till 2011-12-31 och måste enligt Primärkommunala nämnden sägas upp av samtliga kommuner i länet före årsskiftet annars förlängs avtalet till 2013-12-31.
Om avtalet sägs upp har kommunerna ett år på sig att ta fram en ny organisation för hjälpmedelsförsörjningen. Arbetet har redan påbörjats av
Primärkommunala nämnden som gett Fokus ett utrednings- och utvecklingsuppdrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-11-23 § 552 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att skriftligen säga upp ”Avtal om servicehjälpmedel, sjukvårdsmaterial
och KOFFA-produkter” innan 2010-12-31, samt
att uppdra åt Primärkommunala nämnden att arbeta fram ett förslag till
kommunal samverkansmodell för hjälpmedelsförsörjningen i länets
kommuner.
Vid dagens sammanträde redogör socialchef Lisa Källén för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Justerandes sign

att

skriftligen säga upp ”Avtal om servicehjälpmedel, sjukvårdsmaterial och KOFFA-produkter” innan 2010-12-31, samt

att

uppdra åt Primärkommunala nämnden att arbeta fram ett förslag
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

sid 26 (26)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2010-12-07

197-224

till kommunal samverkansmodell för hjälpmedelsförsörjningen i länets kommuner.
____________________________

§ 223

Dnr 2010/268-045 KS

Information, inköp av vindkraftverk och begäran om utökad borgen.
Borgholm Energis vd Benny Wennberg informerar om Borgholm Energis
styrelses beslut 2010-12-01 att hemställa att kommunfullmäktige
- i enlighet med § 4 i bolagsordningen yttrar sig över bolagets planer
på att förvärva ett vindkraftverk i Ryd/Rönnerum för 31 mkr.
- ökar ramen för borgen med 31 mkr och såsom för egen skuld ingå
borgen för Borgholm Energi AB:s låneförpliktelser, upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 467 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens
ursprungliga lånebelopp.
Vd Benny Wennberg påpekar att ärendet måste behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-20.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

med anledning av ärendets dignitet behandla detsamma vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen 2010-12-14.

____________________________

§ 224
Information.
Under sammanträdet informeras om
- att Ölands Kommunalförbund köpt de immateriella tillgångarna i Ölands
Turists konkursbo och startat arbetet i egen regi med auktoriserad
turistbyråverksamhet på Öland.
- att Ölands Näringslivskontor tagit fram Näringslivsstrategi för Öland.
- att invigning av Brandstationen i Runsten sker 2010-12-11.
____________________________
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Kostpolicy
för Borgholms kommun
Kostpolicyn är uppdelad i tre delar;
1. Allmänt,
2. Kostpolicy för utbildningsförvaltningen
3. Kostpolicy för socialförvaltningen.

Kostpolicyn är framtagen av
Sune Axelsson (ordf) Kommunstyrelsen
Eddie Forsman
Kommunstyrelsen
Stig Bertilsson
Borgholm Energi AB
Elisabeth Grahn
Borgholm Energi AB
Asta Ivarsson
Socialnämnden
Gudrun Johnsson
Socialförvaltningen
Christina Ateva
Utbildningsnämnden
Lars Bylund (sekr)
Utbildningsförvaltningen
Gruppen överlämnar härmed sitt förslag för politisk hantering och avslutar därmed sitt uppdrag

BILAGA 1 KS 2010-12-07 § 203
2 (14)

1. Allmänt
I Borgholms kommun serveras varje dag ca 2 000 måltider inom den kommunala
verksamheten. I landets alla storhushåll serveras ca 50 miljoner måltider årligen.
Storhushållen har därmed en betydande roll för våra matvanor. En bra måltidsverksamhet inom barnomsorg, förskola, skola och äldreomsorg är av stor betydelse för att främja den nationella folkhälsan.
Visionen för Borgholms kommuns folkhälsoarbete är att hela kommunen ska
präglas av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande synsätt. Ett angeläget
område är att arbeta för en ökad fysisk aktivitet och näringsriktigare kost. Hälsovinsterna blir då stora.
Kostpolicyns syften är:
• Att klargöra rättigheter och ansvar kring måltids- och kostfrågor inom den
kommunala verksamheten.
• Att tydliggöra vilka krav och förväntningar som är realistiska att ställa på
måltiden och måltidssituationen.
• Att underlätta och ge förutsättningar för att erbjuda likvärdiga måltider
vad gäller innehåll och omfattning för de olika måltidsverksamheterna.
• Att i huvudsak följa Livsmedelsverkets rekommendationer.
Huvudregler för måltiderna är:
• Att måltiderna ska vara en naturlig och integrerad del i verksamheten.
• Att använda måltiden/maten som en viktig del i verksamheterna ur både
ett hälsomässigt, socialt och pedagogiskt perspektiv.
Ansvar:
Chefen för respektive verksamhet ansvarar för att kostpolicyn följs.
Kostchefens ansvar
• Upphandling av livsmedel – kvalitet på livsmedel
• Miljöaspekter
• Utbildning av kökspersonal
• Matsedlar
• Kostråd
Kostassistens ansvar
• Matsedlar
• Kostråd
• Livsmedelssäkerhet
Köksföreståndarens ansvar
• Inköp av livsmedel – kvalitet på livsmedel
• Tillagning av mat
• Servering av mat
• Mat vid speciella behov
• Måltidsmiljö
• Kostråd
• Livsmedelssäkerhet
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Inköp av livsmedel
Avsikten med en upphandling är att kommunen ska göra inköp av bra produkter
till ett bra pris där alla detaljer kring kvalitet, inköp, betalning, fakturering etc. är
reglerade i ett skriftligt avtal. Vid upphandling följs alltid lagen om offentlig upphandling (LOU).
•
•
•

Inköpsansvariga ska ha information och kunskap om kommunens kostpolicy.
Inköpsansvariga av livsmedel ska följa ingångna avtal.
Inköpsansvariga ska följa framtagna mål som är beslutade av kommunfullmäktige, på 25 % ekologiskt producerade livsmedel på sikt ska detta
gälla alla varugrupper.

Miljöaspekter
Måltidsverksamheterna bör i större utsträckning använda ekologiska och närproducerade livsmedel, men vid val av livsmedel är det viktigt att hålla sig inom
upphandlingens ramar. Många av kommunens leverantörer kan tillhandahålla
ekologiska produkter. Det är viktigt att det sker samordning av transporter. Målet är att matsvinnet ska minimeras. Allt övrigt matavfall ska komposteras/rötas.
Kompostering/rötning kan bidra till att matavfallet från måltidsverksamheten används på ett miljömässigt sätt.
Kunskap och utbildning av kökspersonal
Kunskapsnivån på personal inom måltidsverksamheten i kommunen måste kvalitetssäkras genom att:
• All tillsvidare anställd måltidspersonal ska kontinuerligt genomgå kompetensutveckling inom sitt arbetsområde i förhållande till ansvar och befogenheter i syfte att öka specialisering.
• Vid nyanställning och vikarietillsättning av kökspersonal ska adekvat
grundutbildning inom restaurang och storhushåll vara ett krav.
Matsedlar
Matsedeln ska vara näringsberäknad och överensstämma med de nationella rekommendationerna.
Sammansättningen av kosten varierar i allmänhet från måltid till måltid och från
dag till dag. Svenska näringsrekommendationerna (SNR) gäller i princip för ett
genomsnitt av en längre period på exempelvis en vecka detta gäller för elever
och personal.
För brukare inom de särskilda boendena gäller allmänkost (A-kost) och energikost (E-kost). Värdena i rekommendationerna avser de mängder av näringsämnen som ska konsumeras. Förluster i form av svinn vid beredning och varmhållning ska därför beaktas när man planerar på basis av rekommendationerna.
• Näringsberäknad grundmatsedel som följer de svenska näringsrekommendationerna ska finnas.
• Måltidsverksamheterna ska spegla det svenska och öländska kostkulturarvet
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Tillagning av mat
Maten ska tillagas från grunden. Högst 15 % av maten ska utgöras av hel- och
halvfabrikat.
Tillagningen ska ske så nära kunden som möjligt, för närvarande på Viktoriaskolan, Ekbacka, Åkerbo, Runsten och Rälla. Transport sker av varm mat till mottagningsköken som tillagar potatis/ris och sallader. Ex på mottagningskök är
skolor och förskolor där Borgholm Energi har egen personal.
Transporter sker till serveringsköken, som tar emot all mat färdig, i exempelvis
särskilda boenden och förskolor. I serveringsköken står verksamheten för personalen. Transporter av varm mat sker till brukare i hemmen.
Servering av mat
SNR 1 ger riktlinjer och utgår från den nuvarande näringssituationen i Sverige.
SNR ger underlag för planering av kost som är sammansatt så att den tillgodoser
de primära energi och näringsbehoven. De olika näringsämnesgrupperna är kolhydrater, protein, fett, vitaminer, mineralämnen och vatten. Energi får vi från
kolhydrater, protein, fett.
A-kost och E-kost serveras till de äldre då dessa är mer energitäta. Näringsbehovet tillgodoses lättast om kosten är omväxlande och varje dag innehåller livsmedel från följande grupper:
• Frukt och bär
• Grönsaker och baljväxter
• Rotfrukter och potatis
• Bröd och andra spannmålsprodukter
• Matfett
• Mjölk och ost
• Kött fisk och ägg
Alternativrätter ska erbjudas alla i skola och äldreomsorg.
Mat vid särskilda behov
Mat vid särskilda behov serveras till de gäster som av olika skäl inte kan äta den
ordinarie maten.
• Personer som av medicinska skäl behöver en annan mat, erhåller den efter
individuell medicinsk bedömning och ordination av legitimerad läkare eller
sjuksköterska.
• Personer som av etiska, kulturella eller religiösa skäl inte kan äta maten
på den ordinarie matsedeln ska erbjudas anpassning av menyn. (Intyg
från förälder/vårdnadshavare).
Måltidsmiljö
Måltiderna ska ge en stunds avkoppling där en trivsam atmosfär utgör en förutsättning att äta i lugn och ro. Måltidsmiljön ska vara ändamålsenligt anpassad till
den verksamhet som bedrivs.
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Kostråd
Vid varje enhet ska det finnas ett kostråd bestående av måltidspersonal, anställda, ev föräldrar/barn och barn/elever/omsorgstagare på enheten. Kostrådet bör
utarbeta en lokal målsättning för måltidsverksamheten på enheten. För att kostrådet ska kunna förankra och genomföra sina idéer måste ledningen på enheten
ge kostrådet ett klart och uttalat stöd. Det är viktigt att kostrådets befogenheter
är tydliggjorda.
I alla verksamheter ska det finnas ett kostråd där möjlighet finns att diskutera
och påverka måltiderna och måltidsmiljön.
Livsmedelssäkerhet
i Sverige finns en lagstadgad skyldighet för alla som arbetar med livsmedel att
utöva så kallad egenkontroll över sin verksamhet för att förebygga hälsorisker,
säkerställa renlighet och redlighet. Tillsynen ska vara anpassad efter verksamhetens omfattning och art.
• Alla kommunala kök ska ha ett egenkontrollprogram som är godkänt av
miljö och hälsoskyddsnämnden.
• Alla lokaler där oförpackade livsmedel hanteras ska vara godkända av miljö och hälsoskyddsnämnden.
• Personal som arbetar med livsmedel ska kontinuerligt genomgå hygienutbildning.
• Transporter av färdiglagad mat ska ske enligt gällande lagstiftning.
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2. Kostpolicy för utbildningsförvaltningen.
Inledning
En bra måltidsverksamhet inom barnomsorg, förskola, skola är av stor betydelse
för att främja den nationella folkhälsan. Mat lagad från grunden som serveras i
en god miljö under trevliga former, är en viktig del av våra barn och ungdomars
vardag. Visionen för Borgholms kommuns folkhälsoarbete är att hela kommunen
ska präglas av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande synsätt. Ett angeläget område är att arbeta för en ökad fysisk aktivitet och näringsriktigare kost,
då hälsovinsterna kan bli stora.
Syfte
• Att klargöra rättigheter och ansvar kring måltids- och kostfrågor inom utbildningsverksamheten.
• Att tydliggöra vilka krav och förväntningar som är realistiska att ställa på
måltiden och måltidssituationen.
• Att underlätta och ge förutsättningar för att erbjuda likvärdiga måltider
vad gäller innehåll och omfattning för de olika verksamheterna
• Att i huvudsak följa Livsmedelsverkets rekommendationer och övriga nationella riktlinjer gällande barnomsorg och skola.
Mål
•
•
•

Att måltiderna ska vara en naturlig och integrerad del i verksamheten.
Att använda måltiden/maten som en viktig del i verksamheterna ur både
ett hälsomässigt, socialt och pedagogiskt perspektiv.
Att öka barn och ungdomars inflytande över utbud och miljö.

Ansvar:
Chefen för respektive verksamhet ansvarar för att kostpolicyn följs.
Kostchefens ansvar
• Inköp av livsmedel – kvalitet på livsmedel
• Miljöaspekter
• Utbildning av kökspersonal
• Matsedlar
• Tillagning av mat
• Servering av mat
• Måltidsordning
• Mat vid speciella behov
• Måltidsmiljö
• Kostråd
• Livsmedelssäkerhet
Förskoleverksamhet
Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskolor och familjedaghem. Inom förskoleverksamheten serveras dagligen både frukost, lunch och mellanmål, så det
finns många möjligheter att påverka barnen till goda måltidsvanor och attityder
till mat.
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Grundskola (även fritidshem)
Bra matvanor är en förutsättning för att eleverna ska kunna fungera bra i skolan
och orka koncentrera sig under skoldagen. I samverkan med skolans undervisning ska måltidsverksamheten grundlägga och främja goda kostvanor samt ge
kunskap och färdigheter för hälsa och välbefinnande. Lunchen bör inte serveras
tidigare än klockan 11.00. Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan erbjudas
kostnadsfri skollunch.
Föräldrarnas/vårdnadshavarnas roll
Det är föräldrarnas/vårdnadshavarnas ansvar att tillhandahålla de måltider som
inte serveras inom den aktuella kommunala måltidsverksamheten.
Personalens roll
Personalens roll är att aktivt arbeta för att måltiderna ska bli en integrerad del i
verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår att sprida information om vikten av att
äta rätt ur ett hälsomässigt perspektiv samt främja en positiv inställning till måltiderna ur ett socialt perspektiv. Det är viktigt att stödja aktiva kostråd på varje
enhet. All personal ska föra en dialog kring maten och måltidssituationen och
vara goda förebilder.
Pedagogisk lunch
Syftet med måltiden ska vara ett tillfälle till samvaro mellan vuxna och barn. De
pedagogiska luncherna är viktiga för att barnen ska få en positiv upplevelse av
måltiden och en naturlig inställning till mat. Barnen behöver vuxna som förebilder och stöd. Att sitta vid samma bord och äta samma mat ger tillfälle till samtal.
Barnen får träna gruppkänsla och betydelse av samarbete.
Matvanor och gott bordsskick grundläggs vid en tidig ålder. Förutsättningar för
att skapa goda matvanor bör därför starta när barnen är på förskolan. De vuxna
är förebilder bland annat genom att :
• äta av den mat som serveras
• visa på vad en balanserad måltid är
• visa på vad gott bordskick och god ordning innebär vid måltidstillfället
Tanken bakom den pedagogiska lunchen är att den ingår i lärarnas arbetstid.
Måltiden kan då ses som ett lärotillfälle.
Innehåll i de olika måltiderna
Måltidsverksamheten ska ge en inblick i det svenska kostkulturarvet i allmänhet
och i det öländska i synnerhet!
Frukost och mellanmål
Byggs upp kring bröd, pålägg, gryn eller flingor och mjölkprodukter som kompletteras med frukt, grönsaker och rotfrukter.
Lunch och middag
Byggs upp kring de tre olika livsmedel där Tallriksmodellen visar innehållet i en
hel måltid och proportioner mellan de olika delarna.
Del 1 innehåller potatis, pasta, ris eller något likvärdigt samt bröd (kolhydratiska
livsmedel).
Del 2 innehåller grönsaker, rotfrukter och frukt.
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Del 3 innehåller kött, fisk, ägg eller ett vegetariskt alternativ, t ex kikärter eller
linser (proteinrika livsmedel).
Som måltidsdryck rekommenderas vatten eller mjölk. Det finns avvikelser från
denna tallriksmodell för barn upp till två år.

Alternativrätter ska alltid serveras vid skolmåltiderna.
Mat vid särskilda behov
Mat vid särskilda behov serveras till de barn som av olika skäl inte kan äta den
ordinarie maten.
• Barn som av medicinska skäl behöver en annan mat, erhåller den efter individuell medicinsk bedömning och ordination av legitimerad läkare eller sjuksköterska
• Barn som av etiska, kulturella eller religiösa skäl inte kan äta maten på den
ordinarie matsedeln ska erbjudas anpassning av menyn. (Intyg från förälder/vårdnadshavare).
För barn under 6 år lämnas ansökan om annan mat och ev intyg från läkare/
sjuksköterska till rektor. För elever 6-16 år lämnas ansökan om annan mat och
ev intyg till skolsköterskan.
Begränsningar
Vad gäller läsk, godis och snacks ska man följa livsmedelsverkets rekommendationer för förskolan och skolans verksamhet. Frukt och grönsaker bör i större utsträckning erbjudas som festligt alternativ. Nötter, jordnötter, mandel, sesam-
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frön, sötningsmedel eller lightprodukter får inte förekomma i förskolan/skolans
verksamhet.
Nationella riktlinjer för måltider i barnomsorg och skola
Nationella riktlinjer finns utarbetade vad gäller barnomsorgens måltider och skolluncher. Dessa riktlinjer ska ligga till grund vid utformandet av måltidsverksamheten.
Riktlinjer för förskolans måltider
Dessa är utarbetade av Centrum för Tillämpad Näringslära/Hälso-målet Stockholms läns landsting, på uppdrag av och i samarbete med Livsmedelsverket och
SKL 2 . Riktlinjerna är gjorda för att passa barns behov, då förskoleåldern är en tid
då barnen växer mycket snabbt. De utgår ifrån att servera likvärdig mat till alla
barn, att barnen steg för steg ska börja äta vuxenmat och att de ska lära sig vad
som ingår i olika typer av måltider.
Riktlinjer för skolluncher
Har utvecklats av Centrum för Tillämpad Näringslära/Hälso-målet, Stockholms
läns landsting i samarbete med Livsmedelsverket. Riktlinjerna innehåller praktiska råd om hur skollunchen kan komponeras och tillagas för att rådande näringsrekommendationer ska uppfyllas. De ska vara ett stöd till måltidspersonalen vid
bland annat planering av matsedel, inköp av livsmedel och tillagning av måltider
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3. Kostpolicy gällande socialförvaltningen.
Inledning
Måltiden ska vara en ”guldstund” i de äldres vardag. Vikten av mat och måltider
samt undernäringsproblematiken har lyfts fram av vårdgivare, regering, vårdtagare själva och deras närstående.
Kost och nutrition bör prioriteras i ännu högre utsträckning av beslutsfattare då
det möjliggör för anställda att verka för att brukarna ska känna mat och måltidsglädje samt ha bästa möjliga nutritionstillstånd.
Målet är att måltidernas syfte ska stärka de äldres hälsa samt bevara eller öka
deras sociala, fysiska och psykiska välbefinnande. Måltiden ska vara en integrerad del av verksamheten i vård och omsorg och präglas av en god kvalitet.
Syfte
Kostpolicyn ska fungera som en riktlinje för personal och som stöd till brukare
och anhöriga samt fungera som en kravspecifikation för matproduktion. Individens behov ska lyftas fram samt vikten av kvalitetssäkring inom alla verksamhetsområden.
Målsättning
• Öka möjligheten att påverka utbudet av maträtter och måltidsmiljö
• Alla som behöver ska få stöd under måltiden
Målen uppnås genom att
• Äldre blir tillfrågade om önskvärda maträtter
• Öka antalet brukare som deltar i kostråden
• Att det finns tillräckligt med personal under måltiderna
Måltidsordning
I boendeformer med totalansvar för alla måltider ska minst fem måltider serveras dagligen; frukost, lunch, middag samt två mellanmål. Dessa ska vara fördelade under över dagen. Dessutom ska det finnas tillgång till mellanmål andra tider på dygnet när individen så önskar. Nattfastan får inte överstiga 11 timmar.
Det ska i varje genomförandeplan finnas dokumenterat brukares måltidsvanor
samt om brukaren är i behov av hjälp och tillsyn under måltiden.
Frukost
08.00 – 10.00
Mellanmål
Lunch
12.00 – 14.00
Mellanmål
Middag
16.00 – 18.00
Kvällsmål
Tiden mellan frukost och kvällsmål bör inte understiga 13 timmar.
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Näringstillskott
Ingen mat är näringsriktig förrän den nått magsäcken, därför måste kosten vara
riktad mot behov och önskemål.
Energi och näringsrekommendation
Måltidens förväntade innehåll i energiprocent
Frukost
15-20 E%
Mellanmål 10-15 ”
Lunch
20-25 ”
Mellanmål 10-15 ”
Middag
20-25 ”
Kvällsmål
15-20 ”
Specialkost
Den vanliga kosten kan kompletteras med
• Allmänkost (A-kost): Vanlig mat + ökad mängd fett och proteiner
• Energikost (E–kost): Som A-kost men med ytterligare fett och proteiner
Olika sjukdomstillstånd påverkar kosten t ex diabetes, glutenintolerans.
Konsistenser
Åldrandet i sig och olika sjukdomstillstånd kan kräva olika konsistenser på maten. Det ska noga prövas vilken konsistens som passar respektive individ för att
optimera näringsintaget.
Nutritionsbehandling
Vid vissa sjukdomstillstånd påverkas såväl aptit som behov av sjukdomen. I sådana fall kan kosten/nutritionen bli en del av Hälso- och sjukvårdens ansvar.
Sjuksköterska ska då agera utifrån givna riktlinjer. (se appendix – Nutritionsbehandling).
Matkvalitet
Maten och måltiden har en central funktion för hälsa och välbefinnande och allsidig kost har positiva hälsoeffekter och minskar riskerna att utveckla flera olika
sjukdomar. För att motverka näringsproblem nämns betydelsen av god mat, social samvaro, kvalitetskriterier, personalens kompetens och systematiska rutiner.
¾ Det bör finnas två rätter att välja på.
¾ Maten ska vara variations- och smakrik,
¾ Maten ska vara aptitlig för ögat.
¾ Maten ska vara färgrik och synas på tallriken.
¾ Det ska finnas möjligheter att beställa önskade varor till de särskilda boendena.
Allmänt
Ingen mat är näringsriktig förrän den nått magsäcken, därför måste kostpolicyn
vara riktad mot olika behov och önskemål. Alla aktörer kring kosten måste vara
ett serviceorgan till brukaren.
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Under måltiden ska brukaren vara i centrum. Brukaren ska ges möjlighet att uttrycka önskemål om maträtter, miljö och andra rutiner. Kostombud och kostråd
ska finnas i alla verksamheter.
Särskilt boende
Alla måste tänka på att vi befinner oss i brukarens hem och därmed ska se till
individens behov och önskemål.
• Respektera brukare som vill äta i sin bostad eller i mindre grupp.
• Tillämpa ”karottdukning” där det är möjligt, att brukaren själv kan ta mat,
kanske med lite assistans från personal.
• Maten ska läggas upp snyggt på tallriken. Ingen mat får blandas eller mosas utan att matgästen först sett maten.
• Se över måltidsmiljön så att brukare får matro. Tid måste avsättas för
brukare som är i behov av hjälp under måltiden. Undvik ”spring” vid måltiderna. Antalet personal som är med under måltiden begränsas. Se till
brukarens önskemål om bordsplacering.
Det ska finnas möjlighet för omsorgspersonalen att tillreda kvällsmåltider samt
att tillreda lunch vid jul, påsk, midsommar.
Matdistribution
Brukare som får matdistribution ska ägnas speciell uppmärksamhet. Det är viktigt att personalen ser till att brukaren kan äta den mat som levereras och att
maten hanteras på det sätt som livsmedelslagen kräver. Tid måste avsättas för
brukare som är i behov av hjälp under måltiden.
Miljö
Det är viktigt att skapa lugn och ro under måltiden, duka vackert, stänga av TV
och ansvara för att måltiden blir trivsam. Det ska vara ett tillfälle för social samvaro. Personalen ska sitta med under måltiden för att skapa en lugn måltidsmiljö.
Ansvar
Brukare
Den enskilde har alltid ett eget ansvar. I de fall där den enskilde inte kan ta ansvar för hela eller delar av sin näringstillförsel har kommunen genom sina resurser ett ansvar för att behovet tillgodoses.
Enhetschef
Är ytterst ansvarig i verksamheten att följa kostpolicyn efter givna direktiv och
fördela resurser för att måltiderna ska uppnå en hög kvalitet. Ansvarar för att
personalens kompetens är tillräcklig och att de har den kunskap som krävs för
arbetsuppgiften. De ska möjliggöra för kostombudet att sköta sitt uppdrag. De
ska samverka med övriga professioner för att få måltider och kost att fungera
optimalt.
Biståndshandläggare
Utreder behov av matdistribution efter det att ansökan inkommit. Beslutar om
bistånd enligt socialtjänstlagen.
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MAS
Ansvarar för att det finns rutiner och riktlinjer som motverkar eller upptäcker
malnutrition (undernäring)
Sjuksköterska
• Ansvar för att hålla sig underrättad om eventuella nutritionsproblem hos
patienter i särskilt boende.
• Vid behov upprätta nödvändiga åtgärder i patientens vårdplan, exempelvis
kosttillskott.
• Handleda och utbilda personal i nutritionsfrågor
• Informera anhöriga i nutritionsfrågor
Arbetsterapeut och sjukgymnast
Inom ramen för sin profession meddela ansvarig sjuksköterska iakttagelser som
t.ex. avmagring som kan relateras till nutritionsproblematik
Vård och omsorgspersonal
Ansvarar för att följa givna direktiv gällande kostpolicyn. Kontaktmannen ansvarar för riskbedömning, är ansvarig för att uppmärksamma, följa upp och utvärdera förändringar samt rapportera och informera till enhetschef, biståndshandläggare, sjuksköterska, anhöriga.
Verksamhetschef
Är ytterst ansvarig för
• allt övergripande gällande kostpolicyn.
• kompetensutveckling och informationsspridning.
• Att lagar och regler följs.
• Att det finns tydliga rutiner och riktlinjer som styr arbetet kring kosten
samt ett kvalitetsansvar.

LAGAR OCH BESTÄMMELSER
Äldre människors kostintag
Maten och måltiderna har kulturella, psykologiska, näringsfysiologiska och medicinska funktioner. Statens Folkhälsoinstitut menar att ”fysisk aktivitet, goda matvanor, sociala relationer och ett meningsfullt liv är de fyra hörnpelare som en
god hälsa för äldre bygger på” (Berleen, 2003).
Vidare konstateras att biståndsbedömda måltider bidrar till ett inadekvat energioch näringsintag och att måltiderna mer ses som en serviceinsats, medan de
även bör betraktas som en glädjekälla, en stunds social samvaro och som en del
av omvårdnaden.
Viljan att äta påverkades i sin tur av exempelvis brukarens humör, viljan att bibehålla hälsa, hungerskänslor, graden av hjälpbehov, maträtten, smakupplevelsen, måltidsmiljön och måltidsgemenskapen.
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Vad ska vara på tallriken
Näringsrik mat som är lagad från grunden i möjligaste mån.
För leverans av mat till äldre i omsorgen
¾
¾
¾
¾
¾

Maten ska vara förpackad i miljövänliga lådor som håller värmen.
Maten ska levereras i värmeskåp. Det ska vara lätthanterligt.
Bilarna ska vara ergonomiskt anpassade för ändamålet.
En bra kommunikation mellan berörd personal.
Kostrådsmöten, möten gällande brukarna och maten ca 2 gånger per år.
_________
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-07
2010-10-26
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§ 537
§ 538
§ 539
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Ansökan om bidrag, Ölands Norra Intresseförening
Ölanda flygplats, ev. medfinansiering till beläggning
Överlåtelse av arrendeavtal, kiosk i Kårehamn
Arrende, mark för verkstadsbyggnad Persnäs-Sandvik 1:1, ”Dykhuset”
Tomträttsavgäld, Borgholm 11:41, Kenneth på Torget
Tomträttsavgäld, Byxelkrok 1:6, Brf Byxelkroks Marina AB
Kostpolicy för Borgholms kommun
Medborgarförslag (Stig Augustsson) – flyttning av isbanan
Medborgarförslag (Oscar Nilsson) – högskolekurser
Motion (kd) – biogas på Öland
Motion (öp) – angående fullföljandet av byggplanerna på kv Resedan
Motion (kd) – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Laglighetsprövning – kommunfullmäktiges beslut 2010-09-27 § 121, motion
(öp) färjetrafiken till Visby
Laglighetsprövning – kommunfullmäktiges beslut 2010-09-06 § 102,
ansökan om borgen för uppförande av hälso- och familjecentral samt
bostäder, kv Resedan, Borgholm Energi AB
Information
Strategi för turistnäringens framtida utveckling
Information om möjligheten att teckna avtal/överenskommelse om
ensamkommande flyktingbarn
Uppföljningsmöte, utbildningsnämndens arbetsutskott
Utbildningsansvar, flyktingbarn
Uppföljning av projekt, genomförandegruppen
LONA-ansökan 2011-2014: Rällaskogen
LONA-ansökan 2011-2014; Sjöstugeudden
LONA-ansökan 2011-2014; Grönstrukturplan Borgholm-Köpingsvik
LONA-ansökan, VA-plan och VA-rådgivning
Vattenråd

