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Dnr 2011/15-189 KS

Krishantering i kommunen.
Säkerhetsingenjör Anders Sporrong informerar om sitt arbete. Bland annat redovisas hur krishanteringen i kommunen är organiserad och varje
ledamot tilldelas gällande plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser. Planen ska revideras varje mandatperiod och det
arbetet kommer att ske till hösten. Vidare informeras om kommande
storövning SAMÖ-KKÖ 2-3 februari 2010 där 70 myndigheter och organisationer med tillsammans 6 000 personer kommer att delta.
Under året kommer arbetet att fokuseras på
- Styrel - analys av elbehov vid elbrist?
- uppdatering av risk och sårbarhetsanalyser i enlighet med nya föreskrifter.
- RAKEL - utredning om införandenivå.
- uppdatering av Plan för hantering av extraordinära händelser.
- förvaltningarnas och Borgholms Energis planläggning, måste påbörjas
snarast.
- revidering av oljeskyddsplan för Öland.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Beslut
Kommunstyrelsen anmodar förvaltningarna och Borgholm Energi
att

omgående påbörja egen skriftlig planläggning, för att säkerställa
att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas även vid en samhällsstörning eller en extraordinär händelse. Planerna skall utföras i enlighet med riktlinjer i kommunens övergripande plan, och skall redovisas för kommunledningskontoret 2011-10-01.

____________________________

§2

Dnr 2010/45-042 KS

Budgetuppföljning december 2010 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för kommunstyrelsens budgetuppföljning för december månad.
Resultatet för december månad redovisar ett nettoöverskott på
3 525 tkr (med reservation för eventuella bokslutskorrigeringar). Intäkterna redovisar ett överskott på 4 108 tkr och driftskostnaderna ett underskott med 584 tkr.
Investeringsbudgeten uppgår till 28,7 mkr.
Till och med december månad är 19,8 mkr förbrukade.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljning för verksamhetsområdet med
beaktande till handlingarna.
____________________________

§3

Dnr 2010/45-042 KS

Verksamhetsuppföljning för hela kommunen december 2010.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för kommunens preliminära totala verksamhetsuppföljning för december månad:
Socialnämnden - överskott med 4,6 mkr mot 4,9 mkr i november.
Utbildningsnämnden - överskott med 1,4 mkr mot 2,3 mkr i november
Kommunstyrelsen - överskott 3,5 mkr mot 2,6 mkr i november.
Teknisk service - underskott med 11,2 mkr mot minus 4,9 i november.
Beroende på ökad kostnad för snöröjning.
Kultur- och fritidsnämnden - överskott med 1,0 mkr mot 983 tkr i november.
Miljö- och byggnadsnämnden - underskott med 50 tkr mot överskott
med 89 tkr i november.
Slottet - fortsatt underskott med 0,6 mkr liksom i november.
Ett flertal ledamöter lyfter frågan om varför utbildningsnämndens överskott har minskat med närmare 1 mkr under december månad. Enligt
uppgift från flera ledamöter har utbildningsnämndens olika verksamheter
fått direktiv att handla det de behöver under december månad.
Det nu preliminära resultatet motsvarar dock resultatprognosen i delårsbokslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomiavdelningen
att

till nästkommande kommunstyrelsesammanträde göra en jämförelse av inköpen gällande mellan november och december månader 2010 med samma månader 2009.

Det noteras att i det prognostiserade resultatet för utbildningsnämnden
ingår det normalt större inköp av läromedel som brukar ske i slutet av
året.
____________________________
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Dnr 2010/374-045 KS

Beslut gällande kommunens lån.
Kommunen är numera medlem i Kommuninvest ekonomisk förening, enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-04-12 § 28.
Borgholms kommun har idag en långfristig låneskuld på 166,6 mkr. Under
2011 kommer omsättning av befintliga lån att genomföras. En ny upplåning sker med som mest 25 mkr enligt beslut i kommunfullmäktige 201012-20. Detta innebär att kommunen under år 2011 har ett totalt högsta
lånebelopp för långfristiga skulder med 191,6 mkr.
För att göra det möjligt för kommunen att placera lån i Kommuninvest
måste kommunens beslut formuleras på ett särskilt sätt. Beslutet är endast formalia eftersom låneskulden idag redan existerar samt att nyupplåningen redan är beslutad i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-01-11 § 8 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna, d v s öka
kommunens skulder under år 2011 som mest med 25 mkr, samt
att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån d v s låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2011.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna, d v s öka
kommunens skulder under år 2011 som mest med 25 mkr, samt

att

kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån d v s låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011.

____________________________
§5

Dnr 2010/284-048 KS

Redovisning, bomässa Hur kan vi bo på äldre dar?.
Till dagens sammanträde har Börje Robertsson och Ingrid Rosenqvist från
kommunala pensionärsrådet begärt företräde för att informera och återrapportera från genomförd bomässa 2010-10-05 Hur kan vi bo på äldre
dar?
Arbetet för att få bomässan till stånd har bedrivits i projektform av en arbetsgrupp om 6 personer där samtliga SPF och PRO-avdelningar varit representerade. Bland annat har en undersökning gjorts för att se hur önskemålen om framtida boende ser ut.
Justerandes sign
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Resultatet av bomässan blev att pensionärsföreningarna och kommunen
nu har tillgång till dokumentation som bland annat visar
- möjliga boenden.
- kostnadsnivån.
- möjligheten till bostadstillägg.
- möjligheten till bostadsanpassning.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
____________________________
§6
Information Futurum.kom.
Bibliotekschef Gunilla Lydmark informerar om projektet Futurum.kom. Det
treåriga projektet startade 2010 och genomförs tillsammans med Regionbiblioteket i Kalmar, länsbibliotek Sydost och 25 bibliotek i regionen.
Kommunen medfinansierar med 6 000 kronor/år i tre år till projektet.
Syftet med projektet är att stärka och lyfta fram den kompetens, service
och det innehåll som finns på våra bibliotek.
Just nu genomförs projektets första kampanj med Låna dig rik-löftet en
kampanj som innehåller kunskap-information-upplevelser. I Borgholms
kommun arrangeras evenemang i Borgholm, Löttorp och Runsten. Kommande kampanjer är bland annat Tonåring som kommer att genomföras
hösten 2012 i samband med elevernas återflytt till den nyrenoverade
Slottsskolan där även ett skolbibliotek då kommer att finnas.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
____________________________
§7

Dnr 2011/2-002 kS

Bemyndigande, överförmyndarna.
Kommunfullmäktige valde 2010-12-06 § 191 två överförmyndare
med ersättare. Med anledning av att det nu finns två överförmyndare
måste de bemyndigas att teckna handlingar i tjänsten var för sig.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bemyndiga överförmyndarna Christer Johnsson och Lars-Göran
Andersson, med ersättare Ann-Kristin Forsman och Siv Axelsson,
att i sitt uppdrag som överförmyndare teckna handlingar var för
sig.

____________________________
Justerandes sign
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Dnr 2009/405-294 KS

Försäljning av Böda skola.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-27 § 32 bland annat
att Böda skola läggs ned och eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 2
flyttar till Åkerboskolan hösten 2009.
Beslutet överklagades hos Länsrätten.
Med anledning av förslaget från utbildningsnämnden om nedläggning av
Böda skola föreslog centerpartiet i en motion 2009-03-21 kommunfullmäktige
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka om huvudbyggnaden på
Böda skola kan iordningställas till lägenheter för uthyrning.
Kommunfullmäktige biföll 2009-09-14 § 82 motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2009-10-06 § 426 till
planeringschef Christer Petersson
att i samråd med Borgholm Energi undersöka om det finns någon intressent som vill iordningställa huvudbyggnaden på Böda skola till lägenheter.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2009-11-17 redogjorde planeringschef Christer Petersson för ärendet. Det framgick att det
finns intressenter att förvärva byggnaden. Värmesystemet är gemensamt
för skolbyggnaden och den byggnad där förskolan är belägen, detta kan
regleras genom avtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2009-11-17 § 493 till
planeringschef Christer Petersson
att genom kommunens mäklares försorg genom anbudsgivning lämna
fastigheten till försäljning, samt
att det i försäljningsunderlaget ska framgå
- att kommunen får teckna hyresavtal för förskolan med tillhörande
mark.
- att kommunen prioriterar att förhandla vidare med den köpare som
är beredd att utveckla fastigheten på ett sådant sätt att den kan
utgöra en tillgång som förbättrar servicen och möjliggör en mötesplats för boende och besökare i Böda alternativt bygga hyreslägenheter i byggnaden.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-08-24 redovisade planeringschef Christer Petersson att anbudsförfarandet är genomfört. Fem intresseanmälningar har inkommit, tre har aviserat en verksamhet på fastigheten som överensstämmer med kommunens prioriteringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-08-24 § 392 till
planeringschef Christer Petersson
att föra ytterligare diskussioner med tre av anbudsgivarna inför beslut
om försäljning av Böda skola.
Justerandes sign
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Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-11-23 återrapporterade planeringschef Christer Petersson för tagna kontakter.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-12-14 redovisade planeringschef Christer Petersson genomförd förhandling med den
anbudsgivare som anses uppfylla kommunens kriterier enligt tidigare beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-14 § 580 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att då skolverksamheten på Böda skola är nedlagd, försälja Böda skola
till den anbudsgivare som lämnat det anbud som bäst uppfyller kommunens önskemål.
Vidare uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott till planeringschef Christer Petersson
att upprätta förslag till hyresavtal gällande förskolan i Böda att behandlas
vid kommunstyrelsens sammanträde 18 januari 2011.
Vid dagens sammanträde redogör planeringschef Christer Petersson för
ärendet. Förhandling har genomförts med två av anbudsgivarna och samtal med ytterligare en. Vid förhandlingen har en anbudsgivare lämnat anbud som till stor del uppfyller kommunens önskemål.
Sedan arbetsutskottets sammanträde 2010-12-14 pågår förhandlingar
med anbudsgivarna om förslag till hyresavtal. Denna förhandling är ännu
inte slutförd.
Yrkande
Ilko Corkovic (S), Bengt Jonsson (S), Maria Lindmark (MP) och Pia Holgersson (S) yrkar på återrremiss för eventuell avstyckning av förskolelokalerna och förskoleområdet.
Daniel Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Mats Axelsson (FP) yrkar på återremiss.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för behandling i kommunstyrelsen 14 februari 2011 med alternativt redovisning av förslag till hyresavtal
där hyran även inkluderar uppvärmning eller alternativt förslag på avstyckning innebärande att kommunen behåller förskolebyggnaden i egen
regi.
____________________________
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Dnr 2010/366-283 KS

Inköp av möbler, tingssalen.
I anslutning till behandling av ärende gällande filminspelning av kommunfullmäktiges sammanträden, har kommunfullmäktiges presidium klargjort
sitt önskemål att flytta tillbaka fullmäktiges sammanträden till tingssalen i
stadshuset. Med anledning av önskemålet måste lokalen möbleras så det
både går att använda till personalrum och sammanträdesrum.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-12-14 redovisades en offert på ca 280 tkr för bord och stolar som uppfyller kraven.
Tillkommande utrustning är talarstolar och större kaffebryggare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-14 § 588 kommunstyrelsen
att anta offert för möbler till tingssalen.
Vidare uppdrog arbetsutskottet till planeringschef Christer Petersson
att sälja nuvarande möbler i tingssalen som i sin tur köptes in begagnade
vid återflytten till Stadshuset.
Vid dagens sammanträde redogör planeringschef Christer Petersson för
ärendet.
Det noteras att avsikten har varit att flytta tillbaka kommunfullmäktiges
sammanträden till tingssalen för att på så sätt utnyttja de renoverade lokalerna fullt ut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta offert för möbler till tingssalen.

Reservation
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S) och Bengt Jonsson (S) reserverar sig
mot beslut då de anser att det inte kommer att finnas någon plats för
åhörare vid kommunfullmäktiges sammanträden i tingssalen.
____________________________
§ 10

Dnr 2008/36-109 KS

Inköp av utrustning till webbsändning.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-11-30 informerade Håkan Gullberg, Abiliteam AB, om utrustning för webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden. I samband med sammanträdet förklarade kommunfullmäktiges presidium sig positiva till att flytta tillbaka
fullmäktiges sammanträden till tingssalen i stadshuset.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-11-30 § 576 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla en motion om webb-inspelningar från kommunfullmäktiges
sammanträde.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde redovisades offert på
ca 180 tkr för den utrustning och de mjukvaror som behövs för att möjliggöra webbsändning. Tillkommande utrustning är videokanon och bärbar
dator.
Det noterades att utrustningen även kan användas för publika sammankomster och evenemang samt även personalutbildningar och föreläsningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-14 § 588 kommunstyrelsen
att anta offert avseende utrustning och mjukvaror för att möjliggöra
webbsändning av bland annat kommunfullmäktiges sammanträden.
Vid dagens sammanträde redogör planeringschef Christer Petersson för
ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta offert avseende utrustning och mjukvaror för att möjliggöra
webbsändning av bland annat kommunfullmäktiges sammanträden
från tingssalen.

Medel för utrustning anvisas från investeringsbudgeten och abonnemang
för mjukvaror från driftbudgeten.
Reservation
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) reserverar sig mot investeringen.
Protokollsanteckning
”Jag reserverar mig mot beslutet att anta offerten för utrustning till webbsändning. Inga offerter har tagits in så inget jämförande underlag finns
för att bedöma om kostnaden är rimlig. Miljöpartiet anser också att möjligheten att använda gratis programvara borde undersökas.
Maria Lindmark”
____________________________

§ 11

Dnr 2008/36-109 KS

Motion (Per Lublin) – Webb-inspelningar från kommunfullmäktiges sammanträden.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2008-01-28
Justerandes sign
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att kommunfullmäktige beslutar om införande av webb-inspelningar från
kommunfullmäktiges alla sammanträden som skall hållas tillgängliga
på kommunens hemsida.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2008-02-12 § 73
motionen till partigrupperna och IT-avdelningen för synpunkter.
Remissvar inom från:
Moderaterna: Avslag.
Centerpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Avslag.
Folkpartiet: Avstår från yttrande.
Kristdemokraterna: Avslag.
IT-chef Stefan Henriksson:
”Webbsändningar från KF-sammanträden är ett tämligen utbrett fenomen
i kommunsverige. Ett axplock av kommuner som tillhandahåller sändningar i en eller annan form är: Västervik, Falköping, Sandviken, Huddinge,
Borås, Sigtuna, Härnösand, Östersund, Ljusdal, Boden, Mark, Lund, Ulricehamn, Växjö, Eskilstuna. Listan är ingalunda komplett.
Jag har studerat sändningar från ett antal av ovanstående kommuner och
kan konstatera att behållningen av utsändningarna varierar starkt i relation till hur ”proffsigt” det är gjort. Faktorer som spelar in här är bland
annat hur många kameror som används, ljudupptagningen, om det finns
en aktiv ”kameraman”, om hur eventuella dokument presenteras med
mera.
De utsändningar som jag fann mest tilltalande var Västerviks. I Västerviks
kommun är det informationsavdelningen som ansvarar för utsändningarna. Man gjorde två stycken tester under 2007 och har nu beslutat sig för
att permanenta försöket. Man har införskaffat egen kamerautrustning
men hyr in själva sändningstjänsten. I snitt uppskattar de att cirka 30-50
personer ser på direktsändningen och att cirka 200 personer går in och
tittar på sammanträdena i efterhand. Omräknad till vår befolkningsmängd
skulle en tittarprognos bli cirka 10-15 respektive 60 personer. Kostnaden
per sammanträde är cirka 10 000 kr efter att vissa investeringar gjorts.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2008-03-25 § 141 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till de investerings- och driftskostnader webb-inspelningarna kräver.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-04-08 redogjorde ordförande
Lisbeth Lennartsson (C) för ärendet. Det noterades att kommunfullmäktigesammanträden i vissa kommuner sänds via närradio till kommuninvånarna. Detta skulle vara ett mindre kostsamt alternativ.
Kommunstyrelsen föreslog 2008-04-08 § 37, efter propositionsställande, kommunfullmäktige
att avslå motionen.
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Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-28 § 25 efter votering
att genom minoritetsåterremiss återremittera ärendet för fortsatt utredning.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2008-05-06 förelåg
skrivelse från Per Lublin (ÖP) med ytterligare uppgifter om webb-inspelningarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-05-06 § 225
att bjuda in Håkan Gullberg, Abiliteam, till arbetsutskottet 2008-09-02
för demonstration av systemet.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2008-09-02 informerade Håkan Gullberg, Abiliteam, om webb-inspelningar och olika slags
webb-sändningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2008-09-02 § 381 till ITavdelningen
att undersöka möjlighet och intresse av att även tillgängliggöra annan
kommunal information via webb-tv.
Ärendet har efter ett flertal påminnelser inte återrapporterats av ITavdelningen och tas därför upp till förnyad behandling vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2010-04-20 § 187
ärendet till kommunfullmäktiges presidium för beslut om hur motionen
ska behandlas.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-10-25 redogjorde ordförande Jan Erici (M) för presidiets bedömning av ärendet.
Maria Lindmark (MP), Per Lublin (ÖP) och Erik Arvidsson (M) framför vikten av att tillgängliggöra kommunfullmäktigesammanträden på webb-tv.
Kommunfullmäktige överlämnade 2010-10-25 § 148 ärendet till
kommunstyrelsen för vidare beredning inför beslut.

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-11-30 var Håkan Gullberg från företaget Abiliteam på nytt inbjuden för att presentera
webbtv-lösning för arbetsutskottet och kommunfullmäktiges presidium.
Grundmodulen för den enklaste webbtv-lösningen omfattar en kamera
som kompletteras med en serverprogramvara. Möjligheten att se sändningen är begränsad till ett visst antal ”tittare”. Med ADSL ca 50 samtida
tittare för en billigare modul och upp till 300 med en dyrare. Om man är
medveten att något ärende kan vara extra intressant kan man köpa till
flera ”stolar”.
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Systemet kan även användas vid olika internutbildningar, föreläsningar
musikevenemang som då kan läggas ut på interna eller externa hemsidan.
Förutsättningen för en webbtv-lösning är att kommunfullmäktige flyttar
tillbaka sina sammanträden till stadshuset, vilket kommunfullmäktiges
presidium ställer sig positiva till.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-11-30 § 576 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

____________________________

§ 12

Dnr 2010/373-045 KS

Ansökan om kommunal borgen, Folkets Hus i Borgholm.
Folkets Hus i Borgholm ansöker i skrivelse inkommen 2010-12-13 om
kommunal borgen på ca 700 tkr för införskaffande av D-bioanläggning
med 3D samt ombyggnad av maskinistrum.
Föreningen har varit i kontakt med Ölandsbank för att låna pengar till anläggningen. Banken ställer sig positiv men önskar att föreningen ansöker
om kommunal borgen för att underlätta kreditgivningen. Av skrivelsen
framgår att med beräknad budget kommer föreningen att lösa lånet inom
två år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2010-12-21 § 605
ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Lars Frick för ärendet och
den av kommunen begärda redovisningen för investeringen i Folkets hus.
Det konstateras att föreningen har för avsikt att lösa lånet inom två år.
Yrkande
Ilko Corkovic (S), Daniel Nilsson (C) och Bengt Jonsson (S) yrkar bifall till
ansökan.
Maria Lindmark (MP), Pia Holgersson (S) och Kenneth Sturesson (C) ställer sig bakom ansökan om utförliga handlingar och styrelsebeslut kan presenteras till kommunfullmäktiges behandling.
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Eddie Forsman (M) och Thomas Johnsson (M) yrkar avslag på ansökan.
Ordföranden konstaterar att Folkets Hus-föreningen måste lämna in utförliga handlingar innan behandling av ärendet i kommunfullmäktige.
I och med detta anser ordföranden att det endast finns två yrkanden; Bifall till ansökan och avslag på ansökan.
Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen vill bifalla ansökan.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller ansökan röstar
ja. Den som avslår ansökan röstar nej.”
Vid omröstningen avges följande röster:
NEJ
Eddie Forsman (M)
Kenneth Sturesson (C)
Thomas Johnsson (M)

JA
Ilko Corkovic (S)
Pia Holgersson (S)
Bengt Jonsson (S)
Maria Lindmark (MP)
Mats Axelsson (FP)
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)
Beslut

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

bevilja kommunal borgen på maximalt 700 tkr till Folkets Hus i
Borgholm.

Det noteras
- att föreningen måste lämna in styrelsebeslut om kommunal borgen och
detaljerad budgetredovisning innan ärendet tas upp till behandling i
kommunfullmäktige.
- att kommunens tidigare beviljade borgen är slutamorterad och därmed
löst.
Reservation
Eddie Forsman (M) reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande.
____________________________
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Dnr 2010/261-242 KS

Medel för fördjupad översiktsplan för Djupvik-Lofta.
Miljö- och byggnadschef Göran Borgö begär i förnyad skrivelse 2010-1122 medel för att kunna genomföra den fördjupade översiktsplanen för
Djupvik-Lofta med
- 157 620 kronor för miljökonsekvensbeskrivning.
- ca 70 000 kronor för kulturmiljöutredning.
Översiktsplanering finansieras inom investeringsbudgeten där det för närvarande återstår ca 90 000 kronor för primärkartor. Dessa pengar kan
användas till fördjupade översiktsplaner om inga nya kostnader tillkommer fram till årsskiftet. Därmed kan den totala kostnaden på ca 230 000
kronor minskas med 90 000 kronor. Kostnaden blir i så fall ca 140 000
kronor ytterligare för miljökonsekvensbeskrivning och kulturmiljöutredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2010-10-05 § 474
att konsult upphandlas för ändamålet.
Kommunstyrelsen anvisade 2010-08-17 § 118 230 tkr till fördjupade
översiktsplanen Djupvik-Lofta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-14 § 589 kommunstyrelsen
att med ändring av sitt tidigare beslut § 118/10 anvisa 140 tkr ur investeringsbudgeten till miljökonsekvensbeskrivning och kulturmiljöutredning för den fördjupade översiktsplanen för Djupvik-Lofta.
Yrkande
Eddie Forsman (M), Peder Svensson (C), Maria Lindmark (MP) och Ilko
Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med ändring av tidigare beslut § 118/10
att

anvisa 140 tkr ur investeringsbudgeten 2010 till miljökonsekvensbeskrivning och kulturmiljöutredning för den fördjupade översiktsplanen för Djupvik-Lofta.

I övrigt kvarstår kommunstyrelsens beslut § 118/10 att övriga detaljplaner (anm. Byxelkrok 1:1 och Triangeln) bekostas av miljö- och byggnadsnämnden inom befintlig anvisad ram.
____________________________
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Dnr 2010/375-175 KS

Tillstånd och tillsyn, explosiva varor.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2010-12-01 § 293 kommunstyrelsen
att miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillstånd enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor, samt
att Ölands Kommunalförbund/Ölands Räddningstjänst ansvarar för tillsyn
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
1 september 2010 trädde en ny lag om brandfarliga och explosiva varor i
kraft. Detta innebär bland annat att kommunerna tagit över polismyndighetens ansvar för tillsyn och tillståndsgivning för explosiva varor. Inom
kommunerna måsta man därmed besluta vem eller vilka som ska ansvara
för de olika uppgifterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ansåg 2010-12-21 § 616 att ansvarsfördelningen för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor bör vara lika på hela Öland, och föreslog därmed kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillstånd enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor, samt
att Ölands Kommunalförbund/Ölands Räddningstjänst ansvarar för tillsyn
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillstånd enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor, samt

att

Ölands Kommunalförbund/Ölands Räddningstjänst ansvarar för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

____________________________

§ 15

Dnr 2010/242-050 KS

Samverkansavtal i inköpsfrågor.
Kalmar kommun säger i skrivelse 2010-06-12 upp gällande samverkansavtal i inköpsfrågor. Nuvarande avtal gäller till och med 2010-12-31. Uppsägningen avser omförhandling av avtalets innehåll
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-10-05 § 480 till
ekonom Hanna Hideng och kommunchef Lars Frick
att ansvara för omförhandlingen
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Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Lars Frick för upprättat
förslag till samarbetsavtal där det framgår att Kalmar kommuns upphandlingsenhet ska
- vid samordnade ramavtalsupphandlingar erbjuda Borgholm kommun
möjlighet att delta. I de fall Borgholm väljer att inte delta kan upphandlingshjälp för egen upphandling utföras mot ersättning.
- tillhandahålla aktuellt avtalsregister.
- efter begäran från Borgholm medverka vid upphandlingar över aktuella
tröskelvärden.
- tillhandahålla mallar avseende anbudsförfrågan, utvärderingsmodeller,
tilldelningsbeslut, upphandlingsbeslut och avtal.
- medverka vid informationsträffar rörande inköpsfrågor.
- planera och genomföra lokala utbildningar i inköpsfrågor.
- genomföra träffar med övriga samverkanskommuner (Emmaboda,
Mörbylånga och Torsås kommuner).
- för upphandlingar under tröskelvärdena assistera och kvalitetssäkra
upphandlingsunderlag.
Avtalstiden är två år med ett års förlängning. Årskostnaden för 2011 är
185 tkr.
Yrkande
Maria Lindmark (MP) yrkar att en återkopplingsrutin ska införas för kontroll att kommunens framställda kriterier ingår i upphandlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna samarbetsavtalet.

Vidare förutsätter kommunstyrelsen att upphandlingsförfarandet sker utifrån av kommunen antagen inköpspolicy och att genomförda upphandlingar återkopplas till kommunstyrelsen.
____________________________

§ 16

Dnr 2008/503-020 KS

Chefspolicy för Borgholms kommun.
Kommunfullmäktige antog 2004-04-26 § 36 ledarpolicy för Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2008-10-28 föreslog
ordföranden Lisbeth Lennartsson (c) att det i rådande ekonomiska läge är
dags att aktualisera ledarpolicyn och eventuellt revidera densamma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2008-10-28 § 457 till
chefsgruppen
att tillsätta en grupp för aktualisering av ledarpolicyn.
Justerandes sign
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Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-05-25 förelåg
förslag till revidering av ledarpolicyn. Knutet till ledarpolicyn kommer
även att finnas kontrakt med respektive chef och manual för introduktion
av nya chefer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-05-25 § 289 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderad ledarpolicy för Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-06-15 redogjorde kommunchef Lars Frick för ledarpolicyn. Sedan kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträde 2010-05-25 har dokumentet förtydligats något på tre punkter.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-06-15 § 94 anta kommunfullmäktige reviderad ledarpolicy för Borgholms kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-06 § 108, då en tredjedel av
ledamöterna begärde detta,
att återremittera ärendet för klargörande av vem som är ledare och vem
som avses i ledarpolicyn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2010-09-21
§ 465 ledarpolicyn till chefsgruppen för klargörande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-11-30 § 573 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta chefspolicyn.
Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Lars Frick för ärendet.
Chefsgruppen har föreslagit att namnet på policyn ska ändras till chefspolicy. Med chef avses inom Borgholms kommun, ledare som har personalansvar.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta följande chefspolicy:
En chef i Borgholms kommun möter framtiden och utvecklar verksamheten genom att:

Justerandes sign

¾

stödja politiker och ledning genom sin sakkunskap tillhandahålla information och beslutsunderlag från verksamhet och omvärld

¾

samverka med andra enheter och förvaltningar och även med externa
parter så att kommunens gemensamma nytta sätts i första rummet

¾

vara en förebild och god representant för Borgholms kommun och
dess verksamheter i alla sammanhang

¾

vara lojal mot fattade beslut
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¾

leda verksamheten så att den motsvarar uppställda mål samt krav på
kvalitet, service och effektivitet

¾

delegera uppgifter till medarbetarna eftersom verksamhetens utveckling och förbättrade resultat sker genom medarbetarnas samlade insatser

¾

vara arbetsgivarens representant, samverka och kommunicera med
medarbetare och de fackliga organisationerna för en god arbetsmiljö
och ett öppet klimat byggt på delaktighet, respekt och tillit

¾

stödja och utveckla medarbetare genom samspel och vägledning
bland annat i medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar

¾

verka för en god sekundärservice

Borgholms kommun stödjer sina chefer genom att erbjuda:
¾

stor frihet att inom givna förutsättningar leda verksamheten

¾

utrymme för avstämning med närmast överordnad chef avseende det
egna ledarskapet och den egna utvecklingen

¾

möjligheter att utveckla det egna ledarskapet i ledarutveckling och ledarnätverk.

____________________________

§ 17

Dnr 2010/101-109 KS

Motion (Per Lublin) - öppen förskola.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2010-03-16 att kommunfullmäktige beslutar
att öppen förskoleverksamhet skall startas utan dröjsmål.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-03-23 § 128
motionen till partigrupperna och utbildningsnämnden för synpunkter senast 2010-05-14.
Remissvar inkom från:
Socialdemokraterna: Avslag.
Centerpartiet: Avslag.
Moderaterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-05-25 § 271 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
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Kommunstyrelsen föreslog 2010-09-14 § 137 kommunfullmäktige bifalla motionen.
Kommunfullmäktige återremitterade 2010-09-27 § 125 motionen
för att ge utbildningsnämnden ny möjlighet att yttra sig i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-10-19 § 509
motionen till utbildningsnämnden för synpunkter senast 2010-11-30.
Remissvar:
Utbildningsnämnden 2010-10-20 § 72: Ställer sig positiv till att öppna
en Öppen förskola i samband med familjecentral.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-11-23 § 562 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Det noteras att kommunfullmäktige 2010-09-27 biföll en liknande motion
där öppen förskola förslogs öppnas snarast antingen fristående eller i
samverkan på en familjecentral.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

____________________________

§ 18

Dnr 2010/343-109 KS

Motion (Anders Marell (C)) - Inrättande av förtroendevald post
som oppositionsråd.
Anders Marell (C) föreslår i motion 2010-10-31
att kommunstyrelsens arbetsutskott ersätts av två kommunalråd, ett från
majoriteten och ett från oppositionen.
Motionen remitterades 2010-11-02 till partigrupperna för synpunkter senast 2010-11-30. Remissvar har inkommit från:
Socialdemokraterna: Bifall.
Centerpartiet: Avslag.
Vänsterpartiet: Bifall Bra förslag som kan ge Borgholms politiken ett lyft
och en spänstighet.
Moderaterna: Avslag.
Kristdemokraterna: Avslag.
Miljöpartiet: Avslag. Bör utredas i samband med översyn av hela den
politiska organisationen.
Övriga remissinstanser inga remissvar
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-21 § 608 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.
Yrkande
Ilko Corkovic (S) och Pia Holgersson (S) yrkar bifall till motionen.
Daniel Nilsson (C) och Eddie Forsman (M) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avslå motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Reservation
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S) och Bengt Jonsson (S).
____________________________
§ 19

Dnr 2010/344-109 KS

Motion (Anders Marell (C)) - inrättande av medborgarutskott i
kommunfullmäktige.
Anders Marell (C) föreslår i motion 2010-10-31
att kommunfullmäktige inrättar ett utskott bestående av en ledamot för
varje i kommunfullmäktige representerat parti med uppgift att vara
mottagare av kommuninvånarnas synpunkter på de kommunala verksamheternas funktion, motsvarande landstingets patientnämnd.
Motionen remitterades 2010-11-02 till partigrupperna för synpunkter senast 2010-11-30. Remissvar har inkommit från:
Socialdemokraterna: Bifall.
Centerpartiet: Avslag. Landstingets patientnämnd innefattar även kommunal hälso-sjukvård. I övrigt är förtroendevalda i nämnder och styrelsers roll att representera medborgarna. Verksamheten och dess måluppfyllelse granskas även av revisorerna.
Vänsterpartiet: Bifall.
Moderaterna: Avslag.
Kristdemokraterna: Avslag.
Miljöpartiet: Avslag. Idén är bra men bör utredas i samband med översyn av hela den politiska organisationen.
Övriga remissinstanser inga remissvar
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-21 § 609 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.
Yrkande
Eddie Forsman (M) yrkar avslag på motionen.
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

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

§ 20

Dnr 2010/345-109 KS

Motion (Thomas Wahlqvist (ÖP)) - alla pulvermixer, buljonger och
kryddblandningar som innehåller smakförstärkare/glutamat
stryks från kommunens inköpslistor.
Thomas Wahlqvist (ÖP) föreslår i motion 2010-01-11
att kommunfullmäktige beslutar att alla pulvermixer, buljonger och
kryddblandningar som innehåller något av ämnena: Glutaminsyra
(E620), Natriumglutamat (E621), Kaliumglutamat (E622), Kalciumdiglutamat (E623), Monoammoniumglutamat (E624), Magnesiumdiglutamat (E625) samt Hydrolyserat protein i alla former stryks från
kommunens inköpslistor.
Motionen remitterades 2010-11-02 till partigrupperna och Borgholm Energi för synpunkter senast 2010-11-30. Remissvar har inkommit från:
Socialdemokraterna: Avslag. Arbetet pågår redan.
Vänsterpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Miljöpartiet: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
Borgholm Energi: Inga problem med förbud för Borgholm Energi. Smakförstärkarna glutamat E620-E625 samt hydrolyserat protein finns idag
Justerandes sign
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endast i ett fåtal kryddblandningar och buljonger. Tillverkarna har tagit
bort glutamat i de flesta. De kryddblandningar och buljonger som innehåller dessa ämnen köps inte in av oss.
Övriga remissinstanser inga remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-21 1§ 610
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen med hänvisning till Borgholm Energis remissvar.

____________________________

§ 21

Dnr 2010/347-109 KS

Motion (Per Lublin (ÖP)) - dubbla talarstolar samt placering vid
podiet.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2010-11-02 kommunfullmäktige besluta
att dubbla talarstolar ska finnas tillgängligt vid kommunfullmäktige sam
manträden samt
att placeringen vid podiet ses över.
Motionen remitterades 2010-11-03 till partigrupperna för synpunkter senast 2010-11-30. Remissvar har inkommit från:
Centerpartiet: Avslag.
Moderaterna: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
Övriga remissinstanser inga remissvar.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2010-12-21 meddelade Ilko Corkovic
(S) att socialdemokraterna bifaller motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-21 § 611 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Yrkande
Eddie Forsman (M), Ilko Corkovic (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall
till motionen.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

____________________________

§ 22

Dnr 2010/356-109 KS

Motion (ÖP) - kommunjurist.
Ölandspartiet föreslår i motion 2010-11-10
att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att omgående utreda frågan om egen kommunjurist och söka lämpliga kontakter med närliggande kommuner.
Motionen remitterades 2010-11-10 till partigrupperna för synpunkter senast 2010-11-30. Remissvar har inkommit från:
Centerpartiet: Avslag.
Moderaterna: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall. Utreda frågan om egen jurist i samband
med utredning av kommunledningskontorets kommande personalbehov i
samband med pensionsavgångar.
Kristdemokraterna: Avslag.
Miljöpartiet: Avslag. Bör istället utredas vilka funktioner som (ev)
bör/behöver tillföras kommunledningskontoret (inte bara juridisk kompetens).
Ölandspartiet: Bifall.
Övriga remissinstanser inga remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-21 § 612
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

§ 23

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-01-18

1-28

sid 24 (27)

Dnr 2010/357-109 KS

Motion (S) - Exponering av kultur på Slottsskolan.
Socialdemokraterna föreslår genom Sune Axelsson i motion 2010-11-07
att ett särskilt utrymme ställs till förfogande för utvecklandekonst i samband med Slottsskolans renovering för att därmed möjliggöra utveckling och samspel mellan elever, konstnärer och besökare.
att etablera ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen samt ett
antal konstnärer för att skapa förutsättningar för en bra utformning
av exponeringsutrymmet.
Motionen remitterades 2010-11-16 till partigrupperna, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för synpunkter senast 2010-12-10.
Remissvar har inkommit från:
Socialdemokraterna: Bifall.
Utbildningsnämnden: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
Vänsterpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Kultur- och fritidsnämnden: Bifall.
Övriga remissinstanser inga remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-21 § 613 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

____________________________

§ 24

Dnr 2010/186-008 KS

Medborgarförslag (Camilla Lindblom) - lazergamehall.
Camilla Lindblom, Räpplingevägen 76, 387 94 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2010-04-15
att en lazergamehall ska byggas i Borgholm.
Kommunfullmäktige lämnade 2010-05-03 § 56 medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-05-25 § 284 till
kultur- och fritidsnämnden
att inkomma med kostnadsutredning senast 2010-08-31 innan remiss av
medborgarförslaget till partigrupperna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-01-18

1-28

sid 25 (27)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnade 2010-0928 § 7 fritidsansvariges uträkning enligt följande till kommunstyrelsens
arbetsutskott:
Att bygga (nyproduktion) en industrihall 20 m x 60 m= 1 200m2 beräknas kosta 11 400 000 kronor. Kostnaden är beräknad på ett pris på 9 500
kronor/m2 exklusive anslutningsavgifter, markanskaffning och lazergameutrustning. Driftkostnaden uppgår till 250 kronor/m2 och år enligt REPAB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-10-19 § 512
medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter senast 2010-11-30.
Remissvar har inkommit från:
Socialdemokraterna: Bifall. Pröva om man kan anordna med skateboardrampen och att söka privata aktörer.
Centerpartiet: Avslag. Gärna lazergamehall men det måste vara företag
som bygger och driver den. Kommunen har inte råd.
Vänsterpartiet: Avslag. Vi behöver satsa på en upprustning av fritidsgården till ett Ungdomens hus. Det blir möjliggjort genom den organisatoriska förändring som genomförs. Utbildningsnämnden bör får ett uppdrag
att genomföra en sådan förändring.
Moderaterna: Avslag.
Kristdemokraterna: Avslag.
Övriga remissinstanser inga remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-14 § 594 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå medborgarförslaget.

____________________________

§ 25

Dnr 2010/358-006 KS

Ändrad sammanträdesdag.
Kommunstyrelsen beslutar
att

flytta sammanträdesdagen 15 november till 1 november på grund
av budgetarbetet.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-01-18

1-28

sid 26 (27)

§ 26
Meddelanden och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger
redovisningen tillsammans med övriga meddelanden till handlingarna
(BILAGA 1).
____________________________

§ 27

Dnr 2011/16-103 KS

Tekniskt utskott.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-12-14 föreslogs
med anledning av revisorernas granskningsrapport över kommunens styrning och uppföljning av Borgholm Energi att ett tekniskt utskott bör inrättas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-12-14 § 598 till
kommunchef Lars Frick
att i samråd med vd Benny Wennberg ta fram förslag på ärenden av
principiell beskaffenhet som ska behandlas i ett tekniskt utskott att
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 18 januari 2011.
Vid dagens sammanträde presenterar kommunchef Lars Fick ett förslag
till organisation med tekniskt utskott alternativt teknisk nämnd.
Under sammanträdet diskuteras för- och nackdelar med utskott respektive nämnd. Det konstateras att det i första hand är tekniskt utskott det rör
sig om men att utredningen bör fortsätta med båda inriktningarna.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef Lars Frick
att

i samråd med vd Benny Wennberg fortsätta att utreda eventuellt
tekniskt utskott eller tekniskt nämnd.

Återrapportering ska göras till kommunstyrelsen vid varje sammanträde.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-01-18

1-28

sid 27 (27)

§ 28
Information.
Under sammanträdet informeras om
- pressmeddelande från miljö- och byggnadsförvaltningen med anledning
av länsstyrelsens avslag om tillstånd för programområdet Ekerums
golfbana om påverkan på Natura 2000-området Halltorps hage.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-01-18
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Bidrag Kalmar Waldorfskola,
Skolinspektionen

Ärendemening
Handläggare

Sida 1 (4)

BILAGA 1 KS 2011-01-18 § 26
Hid
Besl.inst
Diarienr
Sammtr.dat
2010.4152

KS
2011-01-18

In
Bidrag för nationellt godkänd
idrottsutbildning, Calmare
Internationella Skola,
Skolinspektionen

2010.4174

KS
2011-01-18

In
Bidrag till nationellt godkänd
idrottsutbildning, Aspero
Idrottsgymnasium Karlskrona,
Skolinspektionen

2010.4175

KS
2011-01-18

In
Beskrivning av dagens
komplicerade situation
beträffande tågtrafiken, SJ
AB/Ulf Adelsohn, Jan Forsberg

2010.4183

KS
2011-01-18

In
Betygsrätt för NTI-skolan AB för
utbildning motsvarande
kommunal vuxenutbildning,
Skolinspektionen

2010.4195

KS
2011-01-18

In
Sveriges statskalender läggs ner.
Utgivningen upphör från och med
2011., Sveriges statskalenders
redaktion

2010.4205

KS
2011-01-18

In
2010-10-25 § 82. Utser
näringslivschef Anders Nyholm
till turismansvarig tjänsteman för
frågor gällande turism och
besöksnäring på Öland, Ölands
Kommunalförbund/Förbundsdirek
tionen

2010.4214

KS
2011-01-18

Winess 4.02-471
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2010-12-30
Antal:20

11:16
HAMED

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-01-18
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
2010-12-01 § 301. Godkänner
förslag till detaljplan Södra
Munketorp m.fl. fastigheter för
samråd, Miljö- och
byggnadsnämnden

Ärendemening
Handläggare

Sida 2 (4)

BILAGA 1 KS 2011-01-18 § 26
Hid
Besl.inst
Diarienr
Sammtr.dat
2010.4332
2009/512 KS 214

KS
2011-01-18

2010.4349
2009/59 KS 318

KS
2011-01-18

In
Anslår ansökan om att godkänna
IT-Gymnasiet Sverige AB i
Kalmar kommun som huvudman,
Skolinspektionen

2010.4387

KS
2011-01-18

In
Information Projekt - Skola och
kultur. Borgholms kommun har
blivit utvald som en av tre
pilotkommuner i Kalmar län.
Projektet kommer att genomföras
under förutsättning att
erforderliga beslut fattas. Anser
att Borgholms kommun ska delta
i projektet, Kultur- och
fritidsnämnden

2010.4431

KS
2011-01-18

In
Beslut 2010-12-10. Avslår
ansökan om förändring till allmän
väg av enskilda vägen 19292,
Trafikverket

In
Förordnande av borgerliga
vigselförrättare 1 januari 2011 31 december 2014 Christina
Ateva, Ilko Corkovic Monica
Enberg, Anna Erici, Lisa Källén
och Margita Westring,
Länsstyrelsen Kalmar län

Winess 4.02-471
© Bardeli Datasystem 1986-2009

Detaljplan Södra Munketorp 1:32,
1:27, 1:28, 1:25 m.fl. fastigheter.
Detaljplan Södra Munketorp 1:7
m.fl. fastigheter

Ansökan om förändring till allmän
väg av enskilda vägen 19292
Hälluddsvik-Norra Uddens fyr på
Öland.

2010.4433
Förordnande av vigselförrättare 2011- 2010/323 KS 112
2014

KS
2011-01-18

2010-12-30
Antal:20

11:16
HAMED

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-01-18
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Förordnar Jur kand Clas Forsgren
from 1 januari 2011 och tills
vidare vara notarius publicus i
både Borgholms och Mörbylånga
kommuner, Länsstyrelsen Kalmar
län

Ärendemening
Handläggare

Sida 3 (4)

BILAGA 1 KS 2011-01-18 § 26
Hid
Besl.inst
Diarienr
Sammtr.dat
2010.4434
2010/379 KS 117

KS
2011-01-18

In
Meddelar att för närvarande finns Kriminalvårdsanstalt i Borgholms
kommun
inga planer på några
nyetableringar på nya orter av
anläggningar inom
Kriminalvården,
Kriminalvården/Generaldirektören

2010.4476
2010/350 KS 106

KS
2011-01-18

In
Drifttillstånd för ledfyren
Borgholm, Transportstyrelsen

2010.4477
2009/485 KS 559

KS
2011-01-18

In
Beslut om årsavgift för
miljötillsyn, deponi i
Rullbackarna Böda Kronopark
2:176, Miljöinspektör Anna
Stjärndahl

2010.4483

KS
2011-01-18

In
Omfördelning av statsbidrag för
yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning verksamhetsåret
2010 och Statsbidrag för
yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning 2010, Skolverket

2010.4484

KS
2011-01-18

In
Beslut 2010-12-15, avslår
Ohållbar trafiksituation på Mårtens
ansökan om avstängning,
gata i Köpingsvik
enkelriktning eller
hastighetsbegränsning på Mårtens
gata i Köpingsvik, Länsstyrelsen i
Kalmar län

2010.4486
2010/141 KS 511

KS
2011-01-18

Winess 4.02-471
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Förordnar Jur kand Clas Forsgren
from 1 januari 2011 och tills vidare
vara notarius publicus i både
Borgholms och Mörbylånga
kommuner

Överlåtelseavtal gällande fyren
Borgholm (Borgholm 8:16)

2010-12-30
Antal:20

11:16
HAMED

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-01-18
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Avslår ansökan om godkännande
av Drivkraft Värend AB som
huvudman för gymnasieskola i
Kalmar kommun,
Skolinspektionen
In
Avslår ansökan om godkännande
av Plusgymnasiet AB som
huvudman för gymnasieskola i
Karlskrona kommun,
Skolinspektionen

Winess 4.02-471
© Bardeli Datasystem 1986-2009

Ärendemening
Handläggare

Sida 4 (4)

BILAGA 1 KS 2011-01-18 § 26
Hid
Besl.inst
Diarienr
Sammtr.dat
2010.4487

KS
2011-01-18

2010.4488

KS
2011-01-18

2010-12-30
Antal:20

11:16
HAMED

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-01-18
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Info
Ärendemening
Attestlista 2010-12-17--2011-01-18,
Kommunchefen
Delegationsbeslut 2010, kommunchefen
Grannyttrande Böda 1:25,
Kommunchefen
Delegationsbeslut 2010, kommunchefen
Redovisning av delegationsbeslut
Överenskommelse om platser för
förstärkt arbetsträning inom jobb- och
utvecklingsgarantin, Överenskommelse
om platser för arbetsträning inom jobboch utvecklingsgarantin,
Överenskommelse om Lyft, Agneta
Dahlberg
Rapport 2010-01-01--06-30,
Arbetsmarknadsavdelningen
Delegationsbeslut

Winess 4.02-471
© Bardeli Datasystem 1986-2009

Notering
Diarienr

Sida 1 (1)

BILAGA 1 KS 2011-01-18 § 26
Hid
Besl.inst
Datum
Diplankod
Sammtr.dat Handl
2010.4323
KS
2010-12-13

2010/46

002
2010.4386

2011-01-18
KS
2010-12-16

2010/46
Delegationsbeslut
Agneta Dahlberg

002
2010.4432

2011-01-18
KS
2010-12-21

2010/282

033

2011-01-18

2010-12-30
Antal:3

11:17
HADEL

BILAGA 1 KS 2011-01-18 § 26

PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2011-01-18
2010-11-23
§ 545
§ 546
§ 547
§ 548
§ 549
§ 550
§ 551
§ 552
§ 553
§ 554
§ 555
§ 556
§ 557
§ 558
§ 559
§ 560
§ 561
§ 562
§ 563
§ 564
§ 565
§ 566
§ 567
§ 568
§ 569

Kriminalvårdsanstalt i Borgholms kommun, intresseanmälan
Remiss-Förordnande, borgerliga vigselförrättare från 2011-01-01
Remiss-Förordnande av begravningsombud 2011-2014
Gemensam inköps-och e-handelsportal för Kalmar län
Arrende, mark för verkstadsbyggnad Persnäs-Sandvik 1:1, ”Dykhuset”
Ansökan om kompetensstöd för anslutning till Rakelsystemet
Försäljning av Böda skola
Uppsägning av hjälpmedelsavtal, Kalmar läns Landsting
Uppföljningsmöte, socialnämndens arbetsutskott
Förslag till förbättrad trafikmiljö, Viktoriaskolan
Skrivelse angående Löttorps torg
Skrivelse angående behov av cykel/gångväg utmed väg 136, Byxelkroks
vägförening
Förslag till återinvestering av intäkter från ställplatser för husbilar till
strandskoning yttre hamnen
Ställplatser för husbilar
Skrivelse angående ansvar för pumpstation på Norra Långgatan, Borgholm
Skrivelse angående kulturbryggan, Borgholms hamn
Skrivelse, synpunkter på detaljplan
Motion (Per Lublin)-öppen förskola
Skyltpolicy, revidering
Revisionsrapport-Vatten-och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse
Revisionsrapport-granskning av upphandling av färdtjänst och skolskjutsar
Utvärdering skolavslutningsfesten 2010
Uppföljningsmöte, miljö- och byggnadsnämnden
Kapelluddens Camping, framtidsfrågor
Information

2010-11-30
§ 570
§ 571
§ 572
§ 573

Laglighetsprövning-kommunfullmäktigs beslut 2011-11-01 § 158; val
kommunstyrelse 2010-11-01—2014-10-31
Budget 2011 med planering 2012-2013
Utställning av vindkraftsplan
Chefspolicy för Borgholms kommun

BILAGA 1 KS 2011-01-18 § 26
§ 574
§ 575
§ 576

Inbjudan till samråd detaljplan ”Träklubban”, tidigare område 3,6,7,8 och 15,
del av Halltorp 1:10
Medborgarförslag (Tommy Melin m fl) –områdesbestämmelser för vår del av
stenkusten
Motion (Per Lublin) –Webb-inspelningar från kommunfullmäktiges
sammanträden

2010-12-14
§ 577
§ 578
§ 579
§ 580
§ 581
§ 582
§ 583
§ 584
§ 585
§ 586
§ 587
§ 588
§ 589
§ 590
§ 591
§ 592
§ 593
§ 594
§ 595
§ 596
§ 597
§ 598

Inbjudan, Regiondagarna
Information
Revisionsrapport – kommunstyrelsens styrning och uppföljning av Borgholm
Energi AB
Försäljning av Böda skola
Gymnastikhallen vid Böda skola
Försäljning, Södviks skola
Enkätundersökning, seniorboende i Södvik
Redovisning av utbetalda vägbidrag 2010
Överenskommelse, färjetrafik Byxelkrok-Oskarshamn
Skrivelse gällande smältvatten från Enerums alvar
Inköp av möbler, tingssalen
Inköp av utrustning till webbsändning
Medel för fördjupad översiktsplan för Djupvik-Lofta
Inbjudan till samråd – Unga i samverkan 2011-2013
Ställplatser för husbilar
Skrivelse, ställplatsernas framtid
Upphandling, lampor och lysrör med tillbehör
Medborgarförslag (camilla Lindblom)-lazergamehall
Uppföljningsmöte, utbildningsnämndens arbetsutskott
Återöppning av öppna förskolan
Uppföljningsmöte, Borgholm Energi
Tekniskt utskott

2010-12-21
§ 599
§ 600
§ 601
§ 602
§ 603
§ 604
§ 605
§ 606

Ställplatser för husbilar
Upphandling, bilavtal
Omsättning av lån
Kompetensförsörjning, lärande och regional utveckling
EU-ansökan Byxelkroks hamn
Laglighetsprövning – kommunfullmäktiges beslut 2010-11-01 § 158; Val
kommunstyrelsen 2010-11-01—2014-10-31
Ansökan om kommunal borgen, Folkets Hus i Borgholm
Remiss – hastighetsbegränsning till 40 km/h, mellan Isgärde och Stora Rör

BILAGA 1 KS 2011-01-18 § 26
§ 607
§ 608
§ 609
§ 610

§ 611
§ 612
§ 613
§ 614
§ 615
§ 616
§ 617
§ 618
§ 619
§ 620

Remiss- betänkandet Sammanläggningar av landsting-övergångsstyre och
utjämning (SOU 2010:66)
Motion (Anders Marell (C)) – Inrättande av förtroendevald post som
oppositionsråd
Motion (Anders Marell (C)) – inrättande av medborgarutskott i
kommunfullmäktige
Motion (Thomas Wahlqvist (ÖP)) – alla pulvermixer, buljonger och
kryddblandningar som innehåller smakförstärkare/glutamat stryks från
kommunens inköpslistor
Motion (Per Lublin (ÖP)) – dubbla talarstolar samt placering vid podiet
Motion (ÖP) – kommunjurist
Motion (S) – exponering av kultur på Slottsskolan
Sammanträdesdagar 2011
Uppföljningsmöte, miljö- och byggnadsnämnden
Tillstånd och tillsyn, explosiva varor
Namnbyte till samhällsbyggnadsförvaltning och samhällsbyggnadsnämnd
Besök av representanter från Tennisklubben
Affärsbyggnad, Runsten
Runvallen - Runsten

