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Dnr 2011/37-042 KS

Budgetuppföljning januari-februari 2011, kommunstyrelsens
verksamhetsområde.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för kommunstyrelsens budgetuppföljning för januari och februari 2011.
Resultatet för februari månad redovisar ett nettoöverskott på 243
tkr. Intäkterna redovisar ett underskott på 324 tkr och driftskostnaderna
ett överskott på 527 tkr.
Fem av sju verksamheter uppvisar positiva resultat. Störst överskott har
ekonomiavdelningen med plus 228 tkr.
Investeringsbudgeten uppgår till 52,7 mkr.
De största planerade investeringarna under året är Slottsskolan 30 220
tkr och Konstgräsplanen 7 600 tkr.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljning för verksamhetsområdet med
beaktande till handlingarna.
____________________________
§ 50

Dnr 2011/37-042 KS

Budgetuppföljning för hela kommunen januari-februari 2011.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för kommunens totala budgetuppföljning för januari och februari månad 2011.
Resultatet efter två månader är plus 0,3 mkr.
Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit var sista februari 20,8
mkr. Detta beroende på framförallt högre utbetalningar för snöröjning och
leverantörsfakturor under årsskiftet men även den negativa skatteavräkningen för år 2009 som innebar minskade skatteintäkter med ca 12 mkr.
Kommunfullmäktiges beslutade upplåning om 25 mkr gällande investeringar kommer att verkställas under mars månad vilket kommer att påverka likviditeten positivt.
Investeringar
Investeringsbudgeten uppgår till 56,1 mkr. Till och med februari månad är
2,5 mkr investerade.
Under sammanträdet diskuteras pågående investeringar. Ordföranden informerar om budgetberedningens sammanträde 2011-03-01 då investeringsstopp infördes.
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Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna och noterar att beslut om investeringsstopp sker i annan paragraf.
____________________________

§ 51

Dnr 2011/78-041 KS

Investeringsstopp.
Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) redogör för att budgetberedningen
2011-03-01 § 4 bland annat beslutat
att införa ett tillfälligt investeringsstopp från och med dagens datum och
sex månader framåt. Alla investeringar ska redovisas till samt beslutas av kommunstyrelsen.
Vid dagens sammanträde redovisas gällande investeringsplan 2011. Ledamöterna tar upp frågan om de investeringar i Parkvillan som diskuterats i tidningarna. Det framgår att kommunstyrelsen informerades om ITverksamhetens flytt till Parkvillan vid sammanträde 2010-12-07 och att
Parkvillan finns med i fastighetsinvesteringar under kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick ytterligare information om investeringen vid sammanträde med budgetberedningen 2011-02-22.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

investeringsstoppet enligt budgetberedningens beslut 2011-03-01
§ 4 ska gälla alla kommunala verksamheter, endast investeringarna Slottsskolan och Ekbacka undantas från stoppet,

att

uppdra till kommunchef Lars Frick och ekonomistrateg Carina
Cerafiani att till kommunstyrelsens sammanträde 2011-04-12 redovisa påbörjade investeringar som inte kan beröras av investeringsstoppet, tills vidare undantas endast Slottsskolan och Ekbacka,

att

delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om
mindre investeringar gällande exempelvis arbetsmiljö- och brandskyddsåtgärder.

____________________________
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Dnr 2011/79-042 KS

Driftuppföljning januari-februari 2011, Borgholm Energi AB.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani och ekonom Caroline Johansson redogör
dels för driftuppföljning från Borgholm Energi AB och dels ett alternativ
hur redogörelsen skulle kunna preciseras.
Kommunstyrelsens förespråkar en ännu tydligare specifikation för att ge
verksamheterna möjlighet att utifrån redovisningen minska mediakostnaderna och se hur kostnaderna fördelar sig på olika kostnadssidor.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till Borgholm Energi AB
att

kommande driftuppföljningar ska utformas med förtydligande om
kostnadsfördelning inom media (el, vatten, värme) och specificering på de olika kostnadssidorna för varje verksamhet och objekt
enligt av ekonomiavdelningen utarbetat förslag

I övrigt läggs driftuppföljningen med beaktande till handlingarna.
____________________________

§ 53

Dnr 2010/57-106 KS

Information Framtid Borgholm.
Stadsutvecklare Peter Adolfsson, Framtid Borgholm, har begärt företräde
till kommunstyrelsen för att informera om Framtid Borgholm. Projektet
påbörjades i augusti 2008 efter en överenskommelse med Borgholms
kommun, fastighetsägarna och Borgholms Cityförening i syfte att profilera
Borgholm med olika arrangemang och aktiviteter.
Vidare presenteras Vision 2020 som togs fram vid samarbetets start. I visionen beskrivs fyra huvudområden som var viktiga att utveckla i Borgholm Bostäder-Hamnen-Centrum-Event. Visionen beskriver mål som ska
nås och dokumentet ska finnas som ett underlag i den utvecklande processen såväl hos politiker och tjänstemän i kommunen som hos näringsidkare i Borgholm.
I och med att projektet avslutades under 2010/11 framhåller Peter Adolfsson vikten av att Framtid Borgholm nu måste gå framåt i ett nytt projekt
för att fortsätta det påbörjade arbetet och att utveckla Borgholm som bostadsort och besöksort. För att projektet ska lyckas gå in i nästa fas bör
projektet årligen ha ca 1,3-1,5 mkr. Den ekonomiska investeringen ska
komma från näringslivet och kommunen tillsammans och styrelsen bör
bestå av representanter från de som investerar i projektet och bör utökas
med en ordförande.
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Kommunstyrelsen tackar för information och framför sitt tack till Peter
Adolfsson för ett väl utfört arbete under hans tid som stadsutvecklare.
____________________________

§ 54

Dnr 2008/138-202 KS

Fördjupad översiktsplan Rälla-Stora Rör och Ekerum.
Vid dagens sammanträde redogör planarkitekt Annelie Martinsson, GISsamordnare Heléne Werthwein och planarkitekt Hanna Olin-Nordenmarker
för framtaget förslag till fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör & Ekerum.
Kommunstyrelsen uppdrog 2010-01-19 § 4 till miljö- och byggnadsförvaltningen
att snarast föranstalta om utställning av fördjupad översiktsplan för
Rälla-Stora Rör enligt av kommunstyrelsen beslutade förslag i samma
paragraf.
Miljö- och byggnadsnämnden hade 2010-04-21 färdigställt utställningshandlingar för den fördjupade översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Planen ska vara en vägledning till kommande exploateringar under en tidsperiod upp till 25-30 år och ligga till grund för kommande detaljplaneläggning inom området. Planen ska även ge en samlad
överblick som behövs för att bedöma detaljfrågor.
Planen är inte bindande men ska redovisa huvuddragen för markanvändning, avgränsningar mot värdefulla grönområden, naturvärden, kulturvärden, trafikförsörjning och service med mera.
Den fördjupade översiktsplanen har även följande prioritetsområden bostadsbyggnation, fritidsbyggnation samt att utöka besöksnäring, rekreationsvärde och fritidsvärde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-05-04 § 240 kommunstyrelsen
att godkänna Fördjupad översiktsplan Rälla-Stora Rör, utställningshandling maj 2010 för utställning under sommaren 2010.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-18 § 54
att godkänna utställningshandlingen Fördjupad översiktsplan Rälla-Stora
Rör, utställningshandling maj 2010 innefattande bebyggelseområdena
1A-1J, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (8A parkering), 8B-D, 9C-9D, 10, 12
(minskat från ursprungsförslaget) 13, 14A-14D, 15 och 16 för
utställning under sommaren 2010.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2011-02-01 redogjordes att under utställningstiden har 163 yttranden och ca 360 namnunderskrifter inkommit och förslaget har tagits fram utifrån dessa.
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Enligt det då framtagna förslaget framgick att
- område 1 A inom strandskyddet, dispensansökan är under framtagande.
Området ligger inom det naturskyddsavtal som länsstyrelsen inte tagit
hänsyn till i sin bedömning av ärendet.
- område 1 B-1D avslagna av Länsstyrelsen. Detta beslut är överklagat av
Borgholms kommun.
- område 2 minskat med hänvisning till strandskyddsgränsen 300 m.
Skulle strandskyddsdispens för området beviljas utökas området till det
ursprungliga förslaget.
- område 10 och 12 borttagna.
- övriga områden kvar som tidigare.
- ca 13 ha av området aktuell för viss bebyggelse.
- de övriga 50 ha inarbetade i naturskyddsavtalen.
Miljö- och byggnadschef Göran Borgö redogjorde för det naturvårdsarbete
och de skötselplaner som tagits fram för området i samarbete med Ekerum.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackade 2011-02-01 § 40 för redogörelsen och avvaktar beslut efter återrapportering om ärendets vidare
handläggning.

Vid dagens redogörelse av framtaget förslag framgår att
●
12 områden planeras för bostäder (mot tidigare 15)
●
6 områden planeras för lättare verksamhet (4 är befintliga redan i
dag)
●
utbyggnadstiden omfattar 25-30 år.
●
strandskyddsdispens är sökt på område 1 A.
●
område 2 har halverats.
●
område 9 A-D, 10, 11 och 12 är borttagna.
Yrkande
Allianspartierna C, M, KD och FP yrkar att hela område 2, samt område
10 och område 12 kvarstår i den fördjupade översiktsplanen för att sedan kunna utredas närmare i detaljplanearbetet vilket innebär att förslaget till fördjupad översiktsplan Rälla-Stora Rör tillstyrks i övrigt
men med ovanstående områden tillagda.
Socialdemokraterna yrkar bifall till tjänstemannaförslaget varvid område 2, 10, och 12 tas bort.
Miljöpartiet yrkar att
- avseende område 14 och 16 att angivelse av exploateringens omfattning stryks ur beslutet. Exploateringen bör anpassas helt till vattentäktens faktiska utbredning och karaktär och inte fastställas förrän det
är helt klarlagt.
- avseende område 13 att området stryks helt ur planen.
I övrigt bifall till tjänstemannaförslaget.
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Proposition
Vid propositionsställande på de tre yrkandena finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller allianspartiernas yrkande.
Votering begärs
Ordföranden konstaterar att allianspartiernas yrkande är huvudförslag.
Vid fråga om vilket yrkande som ska vara motförslag finner ordföranden
att kommunstyrelsen utser socialdemokraternas förslag till motförslag.
Proposition
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som biträder allianspartiets
yrkande röstar ja. Den som biträder socialdemokraternas yrkande röstar
nej”.
Vid omröstningen avges följande röster:
Ja:
Eddie Forsman (M)
Mikael Almqvist (KD)
Mats Axelsson (FP)
Mikael Borgström (M)
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)

Nej:
Ilko Corkovic (S)
Pia Holgersson (S)
Bengt Jonsson (S)
Maria Lindmark (MP)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed med 7 ja och 4 nej
att

förslaget till den fördjupade översiktsplanen ska omarbetas så att
hela område 2, område 10 och område 12 kvarstår i enlighet med
allianspartiernas yrkande.

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige
att

anta den fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör och Ekerum med tillhörande handlingar där även hela område 2, område
10 och område 12 kvarstår enligt beslut vid dagens sammanträde.

Jäv
Thomas Johnsson (M) anmäler jäv och är inte närvarande vid ärendets
handläggning och beslut.
Reservation mot beslutet
Maria Lindmark (MP) reserverar sig dels mot att Miljöpartiets yrkande inte
utsågs till motförslag och dels mot beslutet.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S) och Bengt Jonsson (S) (BILAGA 1)
Protokollsanteckning
“Miljöpartiet de Gröna anser att planprocessen i sin helhet försvårats och
tagit skada av att en enskild exploatörs intressen tillåtits påverka utformJusterandes sign
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ningen i för stor omfattning, samt att den politiska ledningen styrt processen på ett sätt som inte tillräckligt respekterar tjänstemännens roll i förhållande till politikens. Detta har i sin tur gjort att enskilda ekonomiska intressen, under processens gång, har fått väga för tungt på bekostnad av
allmänhetens åsikter och långsiktiga gemensamma samhällsintressen som
i första hand ska vara styrande för planens utformning.
Maria Lindmark, Miljöpartiet de Gröna”
____________________________

§ 55

Dnr 2011/30-439 KS

Förslag till överenskommelse om tillgänglighet och skötsel rörande Hörninge mosse ”natur- och friluftsområde”.
Till kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-08 presenterades förslag till
avtal mellan kommunen och fastighetsägare i Hörninge och Källingemöre
gällande tillgänglighet och skötsel av Hörninge mosse.
Hörninge mosse är ett av Ölands största och viktigaste våtmarksområden.
Det omfattar förutom själva våtmarken även omgivande fuktängar och
torrare betade marker samt skogsmark närmast intill mossen. Såväl fuktängarna som torrängarna hyser en rik flora. Fågellivet är betydande med
en utvecklingspotential. Genomförda röjningar och återställning av en naturlig vattenregim i kombination med bete förväntas öka både art- och individantal av fåglar. Det är variationen beträffande vattentillgång, geologi
och brukande som skapar en stor biologisk mångfald.
Området är välbesökt och ligger väl till för kommunens befolkningscentra.
Avståndet till Köpingsvik är 2 km och till Borgholm drygt 6 km. Cykelled
finns från Borgholm via Köpingsvik till Hörninge mosse. Områdets tillgänglighet och attraktivitet gör det till en stor tillgång för både bofast befolkning och besökare.
Mål för områdets naturvärden, rekreation och utseende på sikt.
1. Natur
Bibehållande av den rika floran och en positiv utveckling av fågellivet.
2. Friluftsliv
Området skall utgöra en viktig resurs för människor i närområdet. Dvs.
främst i Borgholm-Köpingsvik, men även för övriga kommunen. En huvudtanke är att det skall vara en tillgång även för besöksnäringen och
skolverksamhet.
3. Vattenhushållning
Upprätthållande av en naturlig vattenregim i mossen vilken utgör grunden
för ett rikt fågelliv. En positiv inverkan på grundvattennivån i kommunens
största vattentäkt (Köping-Lindby) förväntas.
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Parternas åtagande enligt förslaget till överenskommelse.
Borgholms kommun tar på sig ansvaret för underhåll/skötsel av:
- anordningar för besökare som kommunen utplacerat.
- vandringsleder genom röjningar, underhåll av ledmarkeringar och
stängselgenomgångar med mera.
- parkeringsytor med tillfartsvägar (gäller Hörninge by och ingång NO).
- informationstavlor.
- fördämningen.
Kommunen ansvarar också för:
- återkommande uppföljningar och utvärderingar av naturtillståndet med
fokus på fågelliv och bevarandevärda växtarter.
- fortlöpande dialog rörande områdets status och skötsel med alla berörda markägare, länsstyrelsen och allmänheten.
- att i dialog med markägarna pröva eventuella förändringar rörande
vandringsledernas sträckning eller anordningar.
Fastighetsägarna förbinder sig att:
- upplåta området för allmänheten i nuvarande omfattning (status efter
genomförda åtgärder år 2008).
- upplåta plats för av kommunen utplacerade anordningar (status efter
genomförda åtgärder år 2008).
- i den omfattning som är möjlig låta beta området för bibehållande av
naturvärdena.
- medverka till en vattenregim som ger fågellivet de bästa förutsättning
arna samtidigt som orkidéfuktängarna bibehålls.
- samråda med kommunen vid avverkningar eller andra ingrepp i naturmiljön.
Definition av anordningar:
Utsiktsplattformar, bänkbord, spänger, bro, vandringsledsmarkeringar, informationstavlor, grindar/stängselgenomgångar samt fördämning och
peglar för mätning av vattenståndet.
Överenskommelsens avtalstid: 2011-03-01--2015-12-31
Avtalsförlängning:
Avtalet förlängs automatiskt med fem år om inte någon av parterna säger
upp detsamma senast sex månader före avtalstidens utgång. Kommunen
tar ansvar för att fastighetsägarna informeras om detta och kallas till ett
avstämningsmöte senast åtta månader före avtalsperiodens utgång.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-02-08 § 54 kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande överenskommelse.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om tillgänglighet och
skötsel gällande Hörninge mosse natur- och fritidsområde.
____________________________
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Dnr 2011/29-824 KS

Ansökan om investeringsbidrag för ombyggnad, Folkets Husföreningen i Borgholm.
Folkets Hus-föreningen i Borgholm ansöker i skrivelse 2011-02-01 om investeringsbidrag på 124 500 kronor vilket motsvarar 30 % av den planerade investeringskostnaden till 415 000 kronor som omfattar upprustning
och handikappanpassning.
Föreningen har för ändamålet sökt bidrag från Boverket motsvarande
207 500 kronor. Boverkets bidrag förutsätter kommunens medfinansiering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-02-08 § 53 kommunstyrelsen
att bevilja Folkets Hus föreningen ett bidrag motsvarande 30 % av produktionskostnaden och i relation till det bidrag som erhålls från Boverket dock högst 124 500 kronor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja 30 %-igt bidrag, som mest 124 500 kronor, under förutsättning att Boverket godkänner bidrag till Folkets Hus-föreningen.

____________________________

§ 57

Dnr 2010/361-109 KS

Motion (S och Röda Bönor S-kvinnor i Borgholm) - barnomsorg
kvällar, nätter och helger.
Pia Holgersson och Eva-Lena Israelsson föreslår i motion 2010-11-11
att kommunal barnomsorg även ska innefatta kvällar, nätter och helger.
Motionen har 2010-11-25-2011-01-24 varit på remiss hos partigrupperna
och utbildningsnämnden. Remissvar har inkommit från
Socialdemokraterna: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Miljöpartiet: Bifall.
Utbildningsnämnden: Positiv till motionen och föreslår en utredning om
att starta en enhet i centrala Borgholm under förutsättning att kommunfullmäktige tillstyrker särskilda medel för verksamheten.
Det noterades att utbildningsnämnden redan låtit genomföra en utredning
med olika förslag på förläggning av verksamheten. Dock har i denna tagits upp nya kostnader för lokaler, städning med mera.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott förutsatte att en eventuell natt, helgoch kvällsomsorg kan förläggas i de redan befintliga lokalerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2011-02-01 § 47
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Yrkande
Pia Holgersson (S), Ilko Corkovic (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till motionen.
Daniel Nilsson (C), Eddie Forsman (M), Mats Axelsson (FP) och Mikael
Almqvist (KD) yrkar på återremiss till utbildningsnämnden för att få en
mer utförlig utredning.
Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
återremissyrkandet.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill återremittera
ärendet röstar ja. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar nej”.
Vid omröstningen avges följande röster:
Nej:
Ilko Corkovic (S)
Pia Holgersson (S)
Bengt Jonsson (S)
Maria Lindmark (MP)

Ja:
Eddie Forsman (M)
Mikael Almqvist (KD)
Mats Axelsson (FP)
Mikael Borgström (M)
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar därmed med 7 ja och 4 nej
att

återremittera motionen till utbildningsnämnden för komplettering
av utredningen så den även omfattar antalet barn mellan 1-10 år
som behöver kvälls-, natt- och helgbarnomsorg, var dessa barn
bor och kostnaden vid verksamhet i befintliga lokaler alternativt
dagbarnvårdarlösning.

Ärendet ska återrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde 201104-12.
Reservation
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) reserverar sig till förmån för sina bifallsyrkanden.
____________________________
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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.
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.
Kommunstyrelsen återremitterade 2010-12-07 § 207 ärendet till
arbetsutskottet i avvaktan på utredning.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2011-02-08 § 62
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Vid dagens sammanträde noteras att förslag till överenskommelse om att
teckna avtal för mottagande av ensamkommande flyktingbarn kommer
att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-21. I samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet uppdrogs till arbetsmarknadsavdelningen att i samråd med socialförvaltningen, övriga berörda förvaltningar, överförmyndare och övriga tjänstemän att upprätta förslag på organisation för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Yrkande
Eddie Forsman (M) och Mats Axelsson (FP) yrkar avslag på motionen.
Ilko Corkovic (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2011-03-15

49-71

sid 13 (20)

Proposition
Vid propositionsställande på de båda yrkandena finner ordföranden att
kommunstyrelsen vill avslå motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Reservation
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP)
____________________________
§ 59

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 inkom från:
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Avslag.
Vänsterpartiet: Avslag. 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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslog 2010-12-07 § 216 efter proposition
kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget då ärendet inte ligger inom kommunens
verksamhetsområde och Folkets Hus är på gång att införskaffa en digital bioanläggning.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S) och Bengt Jonsson (S) reserverade
sig mot kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige återremitterade 2011-01-24, § 3 efter votering
med röstsiffrorna 17 ja och 24 nej medborgarförslaget då mer än en tredjedel av ledamöterna begärt detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-02-08 § 61 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att betrakta medborgarförslaget som bifallet i och med att ett borgensbeslut gällande en liknande anläggning i Folkets Hus är på väg till kommunfullmäktige för beslut 2011-02-21.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

betrakta medborgarförslaget som bifallet i och med att borgen gällande en liknande anläggning i Folkets Hus bifölls av kommunfullmäktige 2011-02-21.

____________________________

§ 60

Dnr 2011/33-026 KS

Revidering av rutin gällande arbetsskador och tillbud.
Centrala Samverkansgruppen överlämnar reviderade rutiner avseende arbetsskador och tillbud. Revideringen avser bland annat chefens ansvar
och skyldigheter, rapportering av tillbud och arbetsskadeanmälan.
Policydokument beslutas av kommunfullmäktige och rutiner/riktlinjer av
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-02-08 § 51 kommunstyrelsen
att anta föreliggande reviderade rutiner avseende arbetsskador och tillbud.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerandes sign

anta reviderade rutiner avseende arbetsskador och tillbud.

Utdragsbestyrkande
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Ersätter tidigare antagna rutiner beslutade av kommunstyrelsen 2007-0529 § 83.
____________________________

§ 61

Dnr 2011/34-026 KS

Revidering av rutin gällande rehabilitering och arbetsanpassning.
Centrala Samverkansgruppen överlämnar reviderade rutiner avseende rehabilitering och arbetsanpassning. Revideringen avser komplettering med
anledning av kommunens deltagande i MedHelp.
Policydokument beslutas av kommunfullmäktige och rutiner/riktlinjer av
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-02-08 § 51 kommunstyrelsen
att anta reviderade rutiner avseende rehabilitering och arbetsanpassning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta reviderade rutiner avseende rehabilitering och arbetsanpassning.

Ersätter tidigare antagna rutiner beslutade av kommunstyrelsen 2009-0407 § 38.
____________________________

§ 62

Dnr 2011/35-026 KS

Revidering av Riktlinjer för synundersökning och glasögon vid
bildskärmsarbete.
Centrala Samverkansgruppen överlämnar framtagna reviderade riktlinjer
för synundersökning och glasögon vid bildskärmsarbete. Revidering avser
förändring med anledning av ny upphandling av tjänsten vilken resulterade i att ramavtal tecknades med sex företag; ett i Färjestaden, tre i Kalmar och två i Borgholm.
Policydokument beslutas av kommunfullmäktige och rutiner/riktlinjer av
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-02-08 § 52 kommunstyrelsen
att anta reviderade riktlinjer avseende synundersökning och glasögon vid
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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bildskärmsarbete
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta reviderade riktlinjer avseende synundersökning och glasögon
vid bildskärmsarbete

Ersätter tidigare antagna riktlinjer beslutade av kommunstyrelsen 200811-11 § 136.
____________________________

§ 63

Dnr 2011/28-021 KS

Överenskommelse om Omställningsavtal, KOM-KL med mera.
Sveriges Kommuner och Landsting Pacta träffade 2010-12-07 överenskommelse om dels ett helt nytt Omställningsavtal KOM-KL samt dels ändrade uppsägningstider enligt Allmänna bestämmelser (AB), med Svenska
Kommunalarbetarförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal
verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena
ingående organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna organisationer.
Överenskommelsen bygger på den principöverenskommelse och de utgångspunkter för ett Omställningsavtal som parterna tidigare enats om.
Överenskommelsen om KOM-Kl som gäller från och med 1 januari 2012
består av förhandlingsprotokoll 2010-12-07 med tillhörande bilagor
a) Omställningsavtal (KOM-KL) (bilaga 1)
b) Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 2)
c) Centrala protokollsanteckningar (bilaga 3)
d) Stadgar för Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden (bilaga4)
e) Lokalt kollektivavtal för KOM-KL (bilaga 5 och 6)
Överenskommelsen om ändrade uppsägningstider enligt Allmänna bestämmelser (AB) som gäller från och med 1 januari 2012 består av förhandlingsprotokoll 2010-12-07 med tillhörande bilagor
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-02-08 § 49 kommunstyrelsen
att anta Lokalt Kollektivavtal KOM-KL.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerandes sign

anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL som lokalt kollektivavtal, med
den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den
Utdragsbestyrkande
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Överenskommelse om Omställningsavtal - KOM-KL som de centrala
parterna träffat 7 december 2010, samt
att

lämna protokollsutdrag över beslutet till berörda arbetstagarorganisationer som begär det.

____________________________

§ 64

Dnr 2011/24-106 KS

Medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
Kommunfullmäktige biföll 2011-01-24 § 17 en motion från Kristdemokraterna att ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-02-08 § 57
att söka medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Ärendet tas upp i kommunstyrelsen eftersom Sveriges Ekokommuner kräver ett kommunstyrelsebeslut om ansökan om medlemskap. Vidare ska
beslut om ansökan skickas in tillsammans med antaget program för
kommunens miljö- och hållbarhetsarbete.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

söka medlemskap i Sveriges Ekokommuner.

Administrationen av ansökan ansvarar miljö- och byggnadschef Göran
Borgö för.
____________________________

§ 65

Dnr 2011/16-103 KS

Tekniskt utskott, återrapportering.
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-01-18 presenterade kommunchef Lars Fick ett förslag till organisation med tekniskt utskott alternativt
teknisk nämnd.
Under sammanträdet diskuteras för- och nackdelar med utskott respektive nämnd. Det konstateras att det i första hand är tekniskt utskott det rör
sig om men att utredningen bör fortsätta med båda inriktningarna.
Kommunstyrelsen uppdrog 2011-01-18 § 27 till kommunchef Lars
Frick att i samråd med vd Benny Wennberg fortsätta att utreda eventuellt
tekniskt utskott eller tekniskt nämnd.
Återrapportering ska göras till kommunstyrelsen vid varje sammanträde.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-15 redovisade kommunchef Lars Frick att ärendet behandlas både i kommunens chefs/ledningsgrupp och i enlighet med beslutat uppdrag
Vid dagens sammanträde redovisar kommunchef Lars Frick att arbetet
fortsätter.
Eddie Forsman (M) meddelar att gruppen som tittar på eventuell koncernbildning förordar att ett tekniskt utskott inrättas som ska definiera vad
Borgholm Energi som utförare ska göra.
Kommunstyrelsens tackar för informationen.
____________________________
§ 66
Meddelanden och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen lägger meddelanden och redovisning av delegationsbeslut med godkännande till handlingarna (BILAGA 2).
____________________________
§ 67

Dnr 2009/405-294 KS

Övriga frågor, Böda skola.
Bengt Jonsson (S) efterfrågar information avseende handläggandet av
försäljning av Böda skola.
Kommunchef Lars Frick och kommunalråd Lisbeth Lennartsson redogör för
hur arbetet fortgår med det anbudsförfarande alternativ avstyckning som
kommunstyrelsen beslutade 2011-02-15 § 33.
____________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009/553-106 KS

Kommuninvest, stämma.
Kommunstyrelsen beslutar
att

utse Eddie Forsman (M) att representera Borgholms kommun vid
Kommuninvests stämma 2011-07-04.

Maria Lindmark (MP) påpekar att frågan om etisk policy vid kapitalplacering bör framhållas vid stämma.
____________________________

§ 69

Dnr 2011/70-023 KS

Rekrytering av kommunchef.
Kommunchef Lars Frick har lämnat in ansökan om pensionsavgång från
2012-02-29 varför nyrekrytering av kommunchef har påbörjats.
Högström & Co har lämnat in anbud på rekryteringsprocessen. Företaget
har tidigare ombesörjt chefsrekryteringar åt kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-07 § 92 kommunstyrelsen
att godkänna att rekrytering av ny kommunchef påbörjats, samt
att anvisa 160 tkr exklusive moms för rekryteringsprocessen.
Vid dagens sammanträde informeras kommunstyrelsen om att rekrytering
av chefstjänster alltid påbörjas direkt vid ansökan om entledigande/pensionsavgång och därefter meddelas till kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna att rekrytering av ny kommunchef påbörjats, samt

att

anvisa 160 tkr exklusive moms för rekryteringsprocessen.

____________________________

Justerandes sign
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§ 70
Borgholms torg.
Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) tar upp frågan om det finns möjlighet
att använda arvet från Amerika till föreslagna investeringar på torget i
Borgholm och delvis även i Löttorp. Kommunen erhöll 2010 ett arv efter
John P Jonsson att användas för att hedra minnet av Aina E Jonsson.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef Lars Frick
att

lägga fram förslag till hur man på ett sätt att hedra minnet av Aina
E Jonsson skulle kunna använda arvet från Amerika för att fortsätta försköningen av Borgholms torg samt delar även i Löttorp i den
del som inte innefattas av fastighetsägare.

____________________________

§ 71
Information.
Under sammanträdet informerar
- Eddie Forsman (M) om fortsättning av cykelprojektet Fyr till Fyr.
- Pia Holgersson (S) om att Rådet för funktionshinderfrågor i Borgholms
kommun ska byta namn till Borgholms kommuns Funktionshinderråd.
- Pia Holgersson (S) om att handikappföreningarna saknar återkoppling
avseende beslut om tillgänglig lokal.
Vidare informerar ordförande Lisbeth Lennartsson (C) om
- eventuell filminspelning av Skumtimmen
- Näringslivsråd.
Kommunchef Lars Frick informerar om
- att Sibbarps i Limhamn AB har stämt kommunen avseende tidigare
tecknat färdtjänstavtal.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-03-15
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Kallelse till årsmöte 21 mars kl.
13.00, Länskommittén Sveriges
Nationaldag i Kalmar län
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Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2011.497

KS
2011-03-15

2011.519
2010/339 KS 112

KS
2011-03-15

In
Anmälan mot Borgholms
kommun, Miljö- och
byggnadsnämnden angående
kopieringstaxa. Föranleder ingen
åtgärd från JO,
Justitieombudsmannen/JO

2011.600

KS
2011-03-15

In
Svar på skrivelse till Monika
Wikström, Trafikverket

2011.628
2010/377 KS 512

KS
2011-03-15

In
Val t.o.m. 31 december 2014 § 3
ordförande, § 4 vice ordförande, §
5 ledamöter i arbetsutskottet, § 6
ersättare i arbetsutskottet,
§ 7 sammanträdesdagar för
styrelsen 2011, Kalmarsunds
Gymnasieförbund

2011.632

KS
2011-03-15

In
2011-02-28. Länsstyrelsens I
Remiss - Vägverkets förslag till nya
hastighetsgränser på det statliga
Kalmar län lokala
trafikföreskrifter om
vägnätet
hastighetsbegränsning på väg 136
i Rälla., Länsstyrelsen Kalmar län

2011.662
2009/343 KS 311

KS
2011-03-15

In
Förordnande som
begravningsombud till 2014-1231, Caroline Johansson,
Länsstyrelsen

Winess 4.02-471
© Bardeli Datasystem 1986-2009

Ärendemening
Handläggare

Remiss - Förordnande av
begravningsombud tiden 2011-2014

Förbättring av trafiksäkerheten
korsningen Södvik-Sandvik

2011-03-03
Antal:6

08:08
HAMED

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-03-15
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Info
Notering
Ärendemening
Diarienr
Redovisning av delegationsbeslut Lokal
överenskommelse med
Arbetsförmedlingen om sysselsättning
inom jobb- och utvecklingsgarantins
tredje fas, Agneta Dahlberg
Rapporter, Arbetsmarknadsavdelningen 2010/282
Delegationsbeslut

Winess 4.02-471
© Bardeli Datasystem 1986-2009
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Datum
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KS
2011-02-03

033
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Antal:1
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2011-02-01
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48

Utställning av fördjupad översiktsplan Rälla-Stora Rör
Uppföljningsmöte, miljö- och byggnadsnämnden
Inventering och riskklassning av äldre deponier, MIFO fas 1
Medborgarförslag (Tommy Melin m fl) – områdesbestämmelser för del av
stenkusten
Hemställan om förvärv av Solbergamarken
Överenskommelse, ensamkommande flyktingbarn
Information
Motion (S och Röda Bönor S-kvinnor i Borgholm) – barnomsorg kvällar,
nätter och helger
Tomtpris, industrimark i Böda

2011-02-08
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64

Överenskommelse om Omställningsavtal, KOM-KL
Revidering av rutin gällande arbetsskador och tillbud
Revidering av rutin gällande rehabilitering och arbetsanpassning
Revidering av Riktlinjer för synundersökning och glasögon vid
bildskärmsarbete
Ansökan om investeringsbidrag för ombyggnad, Folkets Hus föreningen i
Borgholm
Förslag till överenskommelse om tillgänglighet och skötsel rörande
Hörninge Mosse ”natur- och friluftsområde”
Konstgräsplan i Borgholms kommun
Boll- och mässhall
Medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Biogas på Öland
Seniorboende i Södviksskolan
Parboendegaranti
Medborgarförslag /Tobias Nilsson) – 3D projektor med mera
Motion (Kerstin Bjellert och Pia Tärnblom (V)) – angående institution för
ensamkommande flyktingbarn
Deltagande i Sveriges Kommuners och Kommentus resebyråupphandling
Handlingar vid kommunala beslut om bidrag mm
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