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Dnr 2010/45-042 KS

Årsredovisning 2010.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani och ekonom Caroline Johansson redovisar årsredovisning 2010.
Av årsredovisningen framgår att
● Kommunens totala resultat uppgick till 3 mkr.
● Kommunkoncernens totala resultat uppgick till 11 mkr.
● Nämndernas budgetavvikelse var 2 mkr.
● Under 2010 investerades det för 24 mkr.
● Inga nya lån togs 2010. Däremot amorterades totalt 10 mkr.
● Personalkostnaderna uppgick totalt till 371 mkr och står för 58 procent
av kommunens totala kostnader.
● Sjukfrånvaron fortsatte att sjunka och var för helåret 4,82 procent av
total arbetstid.
● Medelåldern bland tillsvidareanställda vid årsskiftet var 48,7 år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2011-03-29 § 103
årsredovisning 2010 till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisningen för år 2010.

Vidare beslutar kommunstyrelsen
att

överlämna årsredovisningen till revisorerna.

____________________________

§ 73

Dnr 2011/37-042 KS

Budgetuppföljning mars 2011, kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för kommunstyrelsens budgetuppföljning för mars 2011.
Resultatet för mars månad redovisar ett nettoöverskott på 459 tkr.
Intäkterna redovisar ett underskott på 237 tkr och driftskostnaderna ett
överskott på 696 tkr.
Investeringsbudgeten uppgår till 52,7 mkr.
Den största investeringen under året är Slottsskolan 30 220 tkr.
Budgetberedningen beslutade 2011-03-01 § 4 att införa ett tillfälligt
investeringsstopp från och med 2011-03-01 och sex månader framåt. Alla
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investeringar ska redovisas till samt beslutas av kommunstyrelsen, endast
investeringarna Slottsskolan och Ekbacka är undantagna från stoppet.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljning för verksamhetsområdet med
beaktande till handlingarna.
____________________________

§ 74

Dnr 2011/37-042 KS

Budgetuppföljning för hela kommunen mars 2011.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för kommunens totala budgetuppföljning för mars 2011.
Resultatet efter tre månader är plus 718 tkr.
Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit var sista mars 18,8 mkr.
Det negativa saldot är en kombination av stora utbetalningar för leveransfakturor i samband med årsskiftet och lägre intäkter än förväntat i början
av året.
Investeringar
Investeringsbudgeten uppgår till 56,1 mkr. Till och med februari månad är
2,5 mkr investerade.
Budgetberedningen beslutade 2011-03-01 § 4 att införa ett tillfälligt
investeringsstopp från och med 2011-03-01 och sex månader framåt. Alla
investeringar ska redovisas till samt beslutas av kommunstyrelsen, endast
investeringarna Slottsskolan och Ekbacka är undantagna från stoppet.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör vidare för likviditetsutvecklingen
om ingen nyupplåning görs och påpekar vikten att informera förvaltningarna om att sänka kostnaderna och totalt minska investeringarna för att
på så sätt stabilisera likviditeten.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna och noterar att redovisning av nödvändiga investeringar sker i
annan paragraf.
Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomiavdelningen
att

till kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-10 redovisa en likviditetsprognos för åren 2011-2015.

____________________________
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Dnr 2011/79-042 KS

Driftuppföljning januari-mars 2011, Borgholm Energi AB.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani och ekonom Caroline Johansson redogör
för driftuppföljning från Borgholm Energi AB.
Kommunstyrelsen uppdrog 2011-03-15 § 52 till Borgholm Energi
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.
Vid sammanträdet noteras att redovisningen bättre överensstämmer med
kommunstyrelsens önskemål dock bör ytterligare specificering göras.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till Borgholm Energi AB
att

i kommande driftuppföljningar ska
Fastigheter intäkter delas upp i externa hyror och interna tjänster,
Mediakostnader delas upp på el, vatten, värme, renhållning, samt
Kost även redovisa vad som ingår i posten övrigt.

att

redogöra vad som ingår i portionspriset och portionspris/enhet.

I övrigt läggs driftuppföljningen med beaktande till handlingarna.
____________________________

§ 76

Dnr 2011/78-041 KS

Investeringsstopp, återrapportering.
Budgetberedningen beslutade 2011-03-01 § 4
att införa ett tillfälligt investeringsstopp från och med 2011-03-01 och
sex månader framåt. Alla investeringar ska redovisas till samt beslutas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-15 § 51 bland annat
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-05 § 139 kommunstyrelsen
att godkänna redovisningen och meddela förvaltningarna vilka investeringar som kan fortsätta.
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Ekonom Caroline Johansson och kommunchef Lars Frick redogör för sammanställning av pågående investeringsprojekt och hur besparingar kan
genomföras. Av sammanställningen framgår även nämndernas begärda
överföringar från 2010 till budget 2011. Det konstateras att investeringen
Klassning deponier kommer att bekostas av Borgholm Energi varför beloppet 250 tkr flyttas till konto 1002 Fastigheter m m.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna redovisningen över reviderad investeringsplan vari framgår godkända överföringar, investeringar som måste utföras och
besparingar inom investeringsbudget 2011 (BILAGA 1), samt

att

vid sammanträde 2011-08-16 pröva frågan om fortsatt investeringsstopp efter 2011-08-31.

Kommunfullmäktige informeras om vidtagna åtgärder vid sammanträde
2011-06-13 i samband med behandling av årsredovisning 2010.
____________________________
§ 77

Dnr 2010/40-042 KS

Nyupplåning budget 2011.
Budgetberedningen föreslog 2011-03-01 § 4 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att under 2011 nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under år 2011,
som mest med 61,6 mkr vilket innebär att renoveringen av Slottsskolan blir fullt finansierad genom upplåning. Detta innebär en utökning
av tidigare beslutad upplåning på 25 mkr med ytterligare 36,6 mkr.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för behovet av att enligt den ursprungliga planen nyupplåna till hela investeringen i Sottsskolan, vilket
leder till en bättre likviditetsplanering.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunstyrelsen har rätt att under år 2011 nyupplåna, d v s öka
kommunens skulder under år 2011, med ytterligare 36,6 mkr, utöver tidigare beslutade 25 mkr (KF § 203/10 o § 8/11), vilket ger en
total nyupplåning med 61,6 mkr under året.

Det noteras att Borgholms kommun i dag har en långfristig låneskuld på
191,5 mkr. I och med beslut om utökad nyupplåning om 36,6 mkr kommer kommunen under 2011 ha ett totalt högsta lånebelopp för långfristiga
skulder på 228,1 mkr.
____________________________
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Dnr 2011/7-410 KS

Val, representanter och ordförande i Agenda 21-gruppen.
Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) redogör för behovet av ny- eller omval till Agenda 21-gruppen för mandatperioden 2011-2014.
Enligt partiernas överenskommelser ska Agenda 21-gruppens ordförande
tillhöra den styrande alliansen vilket även var fallet under förra mandatperioden.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-02-06 § 24
att för att eftersträva största möjliga politiska förankring ska deltagare i
Agenda 21-gruppen utses enligt följande:
Kommunstyrelsen två deltagare (s) och (mp)
Miljö- och byggnadsnämnden en deltagare (m)
Borgholm Energi AB två deltagare (c) och (kd)
att då deltagare ingår i Agenda 21-gruppen från de största remitterande
nämnderna och styrelserna finns inget behov av att gruppen utgör
remissinstans.
Vid dagens sammanträde påtalas att
- partitillhörigheterna från respektive nämnd enligt tidigare beslut § 24/07
inte gäller denna mandatperiod.
- miljöpartiet som tidigare innehaft ordförandeposten numera inte tillhör
den borgliga alliansen.
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar att Maria Lindmark (MP) får kvarstå som ordförande och sammankallande i gruppen.
Eddie Forsman (M) yrkar att antalet ledamöter i Agenda 21-gruppen utökas till att vara sex och att Thomas Johnsson (M) och Mikael Almqvist
(KD) ska ingå i gruppen för kommunstyrelsens räkning och då med Almqvist som ordförande.
Proposition
Vid propositionsställande på om antalet deltagare i Agenda-21 gruppen
ska vara fem eller sex finner ordföranden att kommunstyrelsen anser att
gruppen ska ha sex deltagare.
Därmed konstateras att Agenda 21-gruppen under mandatperioden 20112014 består av Mikael Almqvist, Sune Axelsson, Stig Bertilsson, Jan Erici,
Thomas Johnsson och Maria Lindmark.
Proposition
Vid propositionsställande på val till ordförande, finner ordföranden att
kommunstyrelsen anser att Mikael Almqvist (KD) ska utses till ordförande.
Votering begärs
och sker genom sluten omröstning.
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Eddie Forsman (M) utses till rösträknade och justeringsman för denna paragraf.
Vid omröstningen avges 11 röster varav
Mikael Almqvist får 7 röster och
Maria Lindmark får 4 röster.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed
att

Agenda 21-gruppen under mandatperioden 2011-2014 ska ha följande sammansättning
Mikael Almqvist (KD) representant från kommunstyrelsen samt
ordförande och sammankallande
Thomas Johnsson (M) representant från kommunstyrelsen
Maria Lindmark (MP) representant från kommunstyrelsen
Jan Erici (M) representant från miljö- och byggnadsnämnden
Stig Bertilsson (C) representant från Borgholm Energi
Sune Axelsson (S) representant från Borgholm Energi.

Paragrafen justeras av Eddie Forsman (M).
____________________________

§ 79

Dnr 2011/49-619 KS

Remiss - ansökan från Byskolan Ostkusten AB om godkännande
som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Runsten, Borgholms kommun.
Skolinspektionen ger i remiss 2011-02-17 kommunen tillfälle att yttra sig
över ansökan från Byskolan Ostkusten AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass och grundskola i Runsten, Borgholms
kommun, fr o m läsåret 2012/2013. Yttrande ska vara Skolinspektionen
tillhanda senast 2011-04-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2011-03-07 § 81 till
kommunchef Lars Frick tillsammans med utbildningschef Lars Bylund
att upprätta förslag till yttrande inför behandling i utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-03-29 redovisades upprättade yttranden.
Utbildningsnämnden beslutade 2011-03-23 § 19
att ställa sig bakom båda förslagen till yttrande i sin helhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-29 § 118 kommunstyrelsen
att ställa sig bakom de båda yttrandena, som i enlighet med Skolverkets
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instruktioner påvisar de negativa följderna för det offentliga skolsystemet och redovisar de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna av en nyetablering av friskola.
Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Lars Frick för upprättat
yttrande avseende Runsten.
Yrkande
Daniel Nilsson (C) yrkar att sista delen av yttrandets slutkommentar
”…, varför man kan konstatera att lokalfrågan ännu inte är löst.” tas bort
och att yttrandet godkänns med följande slutkommentar: ”I ansökan anges att Ostkustens Byskola AB avser att använda de befintliga lokaler som
idag nyttjas av den kommunala skolverksamheten”.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria
Lindmark (MP) yrkar att yttrandet ska godkännas i sin helhet.
----------------Sammanträdet ajourneras 10 minuter för överläggningar.
----------------Yrkande fortsättning
Mats Axelsson (FP), Eddie Forsman (M) och Mikael Almqvist (KD) ställer
sig bakom Daniel Nilssons yrkande.
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar med anledning av dialog med Mörbylånga
och pågående planarbete att arbetsutskottets förslag till beslut kompletteras med ”… redovisar de eventuella ekonomiska, ….”.
Proposition
Vid propositionsställande på Ilko Corkovics m fl och Daniel Nilssons m fl
yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Daniel Nilssons
m fl yrkande.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller Nilssons yrkande röstar ja. Den som bifaller Corkovics yrkande röstar nej.”
Vid omröstningen avges följande röster:
JA
Eddie Forsman (M)
Mikael Almqvist (KD)
Mats Axelsson (FP)
Thomas Johnsson (M)
Daniel Nilsson (C)
Jenny Sunnman (C)
Lisbeth Lennartsson (C)

Justerandes sign
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Ilko Corkovic (S)
Pia Holgersson (S)
Bengt Jonsson (S)
Maria Lindmark (MP)
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Proposition
Vid propositionsställande på tilläggsyrkande gällande ordet eventuella
finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed med 7 ja mot 4 nej
att

ändra slutkommentaren i yttrandet till ”I ansökan anges att Ostkustens Byskola AB avser att använda de befintliga lokaler som
idag nyttjas av den kommunala skolverksamheten”.

Vidare beslutar kommunstyrelsen
att

efter ändringen ställa sig bakom yttrandet, som i enlighet med
Skolverkets instruktioner påvisar de negativa följderna för det offentliga skolsystemet och redovisar de eventuella ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna av en nyetablering
av friskola i Runsten.

Reservation
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) reserverar sig mot att ändra formuleringen i beslutet.
Jäv
Peder Svensson (C) anmäler jäv och är inte närvarande vid ärendets behandling.
Protokollsanteckning
”Vi socialdemokrater anser att ansökan avseende start av friskola på östra sidan inte ska godkännas eftersom en sådan etablering kommer att påverka de kommunala skolorna negativt. Det kan leda till ev. nedläggningar av andra skolor med påföljden att avståndet till närmaste kommunala
skola avsevärt ökar för elever i någon del av kommunen. Dessutom leder
den tilltänkta etableringen inte till nya pedagogiska former av undervisning. Dessutom är inte lokalfrågan löst.
Ilko Corkovic, Pia Holgersson, Bengt Jonsson, Maria Lindmark”
____________________________
§ 80

Dnr 2011/49-619 KS

Remiss - ansökan från Byskolan Ostkusten AB om godkännande
som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Gärdslösa, Borgholms kommun.
Skolinspektionen ger i remiss 2011-02-17 kommunen tillfälle att yttra sig
över ansökan från Byskolan Ostkusten AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass och grundskola i Gärdslösa, Borgholms
kommun, fr o m läsåret 2012/2013. Yttrande ska vara Skolinspektionen
tillhanda senast 2011-04-29.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2011-03-07 § 81 till
kommunchef Lars Frick tillsammans med utbildningschef Lars Bylund
att upprätta förslag till yttrande inför behandling i utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-03-29 redovisades upprättade yttranden.
Utbildningsnämnden beslutade 2011-03-23 § 19
att ställa sig bakom båda förslagen till yttrande i sin helhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-29 § 118 kommunstyrelsen
att ställa sig bakom de båda yttrandena, som i enlighet med Skolverkets
instruktioner påvisar de negativa följderna för det offentliga skolsystemet och redovisar de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna av en nyetablering av friskola.

Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Lars Frick för upprättat
yttrande avseende Gärdslösa.
Yrkande
Daniel Nilsson (C) yrkar att sista delen av yttrandets slutkommentar
”…, varför man kan konstatera att lokalfrågan ännu inte är löst.” tas bort
och att yttrandet godkänns med följande slutkommentar: ”I ansökan anges att Ostkustens Byskola AB avser att använda de befintliga lokaler som
idag nyttjas av den kommunala skolverksamheten”.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria
Lindmark (MP) yrkar att yttrandet ska godkännas i sin helhet.
Mats Axelsson (FP), Eddie Forsman (M) och Mikael Almqvist (KD) ställer
sig bakom Daniel Nilssons yrkande.
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar med anledning av dialog med Mörbylånga
och pågående planarbete att arbetsutskottets förslag till beslut kompletteras med ”… redovisar de eventuella ekonomiska, ….”.
Proposition
Vid propositionsställande på Ilko Corkovics m fl och Daniel Nilssons m fl
yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Daniel Nilssons
m fl yrkande.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller Nilssons yrkande röstar ja. Den som bifaller Corkovics yrkande röstar nej.”

Vid omröstningen avges följande röster:
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JA
Eddie Forsman (M)
Mikael Almqvist (KD)
Mats Axelsson (FP)
Thomas Johnsson (M)
Daniel Nilsson (C)
Jenny Sunnman (C)
Lisbeth Lennartsson (C)

sid 11 (16)

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

Proposition
Vid propositionsställande på tilläggsyrkandet gällande ordet eventuella
finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed med 7 ja mot 4 nej
att

ändra slutkommentaren i yttrandet till ”I ansökan anges att Ostkustens Byskola AB avser att använda de befintliga lokaler som
idag nyttjas av den kommunala skolverksamheten”.

Vidare beslutar kommunstyrelsen
att

efter ändringen ställa sig bakom yttrandet, som i enlighet med
Skolverkets instruktioner påvisar de negativa följderna för det offentliga skolsystemet och redovisar de eventuella ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna av en nyetablering
av friskola i Gärdslösa.

Reservation
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) reserverar sig mot att ändra formuleringen i beslutet.
Jäv
Peder Svensson (C) anmäler jäv och är inte närvarande vid ärendets behandling.
Protokollsanteckning
”Vi socialdemokrater anser att ansökan avseende start av friskola på östra sidan inte ska godkännas eftersom en sådan etablering kommer att påverka de kommunala skolorna negativt. Det kan leda till ev. nedläggningar av andra skolor med påföljden att avståndet till närmaste kommunala
skola avsevärt ökar för elever i någon del av kommunen. Dessutom leder
den tilltänkta etableringen inte till nya pedagogiska former av undervisning. Dessutom är inte lokalfrågan löst.
Ilko Corkovic, Pia Holgersson, Bengt Jonsson, Maria Lindmark”
____________________________
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Dnr 2011/1-059 KS

Leasing av datorer.
Ekonom Caroline Johansson redogjorde vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-03-29 för förslag från IT-avdelningen att leasa
kommunens datorer i stället för att som i dagsläget köpa nya vart fjärde
år. Fördelen med leasing är att IT-avdelningen inte behöver lägga ner tid
på att reparera gamla datorer. Leasingen innebär att alla datorer byts ut
efter tre år, nu sker bytet vart fjärde år vilket innebär att IT-avdelningen
har ansvar för att datorerna ska fungera även det fjärde året.
Kommunen har i dag 723 datorer, varav 173 är bärbara. Alla datorer byts
inte ut på samma gång utan de inköpta datorerna byts ut till leasade på
fyra år. Kostnaden för de olika förslagen är

Antal datorer

Alt 1/år
Alt 2/år
Alt 3/år
Alt 4/år
Budget

2011
181
447 700
1 284 183
1 307 100
1 014 350
500 000

2012
362
690 550
1 284 183
1 307 100
1 014 350
500 000

2013 2014-2019 Kostnad 2011-2019
542
723
933 400 1 176 250
9 129 150
1 284 183 1 284 183
11 557 650
1 307 100 1 307 100
11 763 900
1 014 350 1 014 350
9 129 150
500 000
500 000

Alt 1 innebär leasing - ny dator vart 3:e år.
Alt 2 innebär köp ny dator vart 3:e år.
Alt 3 innebär köp ny dator vart 4:e år inkl garanti.
Alt 4 innebär köp ny dator vart 4:e år utan garanti.
I alla alternativen ingår köp av skärmar

Ekonomiavdelningen anser att leasing är att föredra både kostnadsmässigt och då det ger IT-avdelningen möjlighet att spara pengar eftersom
reparationer av gamla datorer minskar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-29 § 104 kommunstyrelsen
att godkänna att kommunens datorer i fortsättningen leasas enligt alternativ 1.
Vidare uppdrog arbetsutskottet till IT-samordnare Niklas Hällblad
att upprätta förslag till avtal för beslut i kommunstyrelsen 2011-04-12.
Vid dagens sammanträde redogör IT-samordnare Niklas Hällblad och ekonom Caroline Johansson för ärendet.
Yrkande
Eddie Forsman (M) yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare klargörande.
Proposition
Vid propositionsställande på återremissyrkandet finner ordföranden att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att ge chefsgruppen förnyat
tillfälle att tillsammans med IT-samordnare Niklas Hällblad gå igenom de
olika förslagen.
Ärendet återrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-10.
____________________________
§ 82

Dnr 2011/70-023 KS

Återrapportering - Rekrytering, kommunchef.
Kommunstyrelsen godkände 2011-03-15 § 69
att rekrytering av ny kommunchef påbörjats.
Rekryteringen ombesörjs av Högström & Co och ansökningstiden utgår
2011-04-18. Personalchef Krister Kronzell redovisar hur arbetet med rekrytering av kommunchef fortlöper och hur urvalet av presumtiva kandidater till posten tas ut.
Kommunstyrelsens socialdemokratiska ledamöter uttrycker önskemål om
att få framföra frågor och synpunkter till konsulten innan eventuella intervjuer. Enligt överenskommelsen har rekryteringsfirman fått i uppdrag att
ta ut tre kandidater som kommunledning, förvaltningschefer och fackliga
företrädare får intervjua.
____________________________

§ 83

Dnr 2011/18-109 KS

Motion (ÖP) - vägskyltar till byar vid allmän väg.
Ölandspartiet föreslår i motion 2011-01-24 kommunfullmäktige
att uppdra åt kommunstyrelsen att inkomma till Trafikverket med en
framställan att verket förser samtliga byar med bebyggelse vid allmän
väg om att sedvanliga vägskyltar med byns namn sätts upp där bebyggelsen börjar, samt
att kommunstyrelsen skall följa upp detta tills att samtliga skyltar är på
plats.
Motionen har varit på remiss hos partigrupperna 2011-01-25--02-22.
Remissvar har inkommit från
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Vänsterpartiet: Bifall.
Moderaterna: Avstår från yttrande.
Socialdemokraterna: Avstår från att yttra sig.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2011-03-07 § 83
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Yrkande
Eddie Forsman (M), Ilko Corkovic (S) och Bengt Jonsson (S) yrkar avslag
på motionen då detta inte är någon kommunal fråga.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då detta inte är någon kommunal fråga utan ligger
inom Trafikverkets ansvarsområde.

____________________________

§ 84

Dnr 2011/19-008 KS

Medborgarförslag (Torbjörn Gustavsson) - tankställe med etanol i
Löttorp.
Torbjörn Gustavsson, Holländarevägen 6, 380 74 Löttorp, föreslår i medborgarförslag 2011-01-21
att man snarast driver frågan om ett tankställe med etanol uppe i Löttorp
eftersom det inte finns något sådant idag.
Medborgarförslaget har varit på remiss hos partigrupperna 2011-01-25-02-22.
Remissvar har inkommit från
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Avslag.
Ölandspartiet: Bifall.
Vänsterpartiet: Avslag.
Moderaterna: Avstår från yttrande.
Socialdemokraterna: Bifall.
Det noteras att ärendet remitterades som motion men då förslagsställaren
inte är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, behandlas ärendet
fortsättningsvis som ett medborgarförslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-07 § 84 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget.

Vid dagens sammanträde informerar Bengt Jonsson (S) att OKQ8 vid Högbystoppet i Löttorp numera kan erbjuda etanoltankning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-04-12

72-87

sid 15 (16)

Beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige
att

anse medborgarförslaget bifallet då möjligheten att tanka med
etanol i Löttorp redan finns.

____________________________

§ 85
Information.
Under sammanträdet informeras om
- kollektivtrafikutredningen.
- genomfört möte angående konstgräsplan.
- kommunledningens besök på norra Öland tillsammans med intressenter att starta behandlingshem.
Thomas Johnsson (M) informerar från utbildning gällande Nya Plan och
Bygglagen.
Kommunchef Lars Frick informerar frånmöte med regeringens utredare
Mats Sjöstrand gällande ny regional indelning av statliga verk och myndigheter.
____________________________

§ 86
Övriga frågor.
Maria Lindmark (MP) frågar om Borgholms kommun och Ekerum använt
gemensam konsult vid utredningar med anledning av fördjupade översiktsplanen i Rälla. Miljö- och byggnadschef Göran Borgö informerar
om gällande exploateringsavtal och vad lagen säger om betalningsansvar vid planarbeten.
Bengt Jonsson (S) frågar hur kommunledningen ställer sig till ny landshövding och om regionindelningen medför att landshövdingen försvinner.
Eddie Forsman (M) informerar om hur regionparlament fungerar
och hänvisar till utredningen och informationer för kommande regionindelning.
____________________________
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§ 87
Meddelanden och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen lägger meddelanden och redovisning av delegationsbeslut med godkännande till handlingarna (BILAGA 2).
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KS 2011-04-12 § 76
Investeringsplan

1002
1008
1010
1029
1012
1076
1060
1061
1114
1116
1132
1156
1004

1005

1153
1300
1131

Kommunstyrelsen
Fastigheter m m
Åkerboskolan
Hamn o Kaj
Övriga Hamnar överdrag 2010
Löttorps Torg
VA dom Byxelkrok
Ungdomens hus
Belysning stolpar underh.
Gatubelysning armaturer
Exploatering Stora rör
Borgholms försköning
Anpassning för funktionshindrade
Ekbacka 3 & 4
Slottsskolan
överdrag 2010
Konstgräsplan
Förfogande Ksau
Parkvillan
Fullmäktigerummet
Fastighetssanering
Hiss Krongården
Muddring Borgholms hamn
Klassning deponier
Arbetsmiljöåtgärd
Inventarier
Datorer IT utrustning
GC-vägar
överdrag 2010
Rest överdrag/överskott 2010
Delsumma KS

Budget

Utfall

Att föra

Urspr.

2011

2010

till 2011

utr.

Möjligt att
spara

Redan

Nödvändigt

utfört

att utföra

5 000

887

887

5 887

-5 503

134

0

193

193

193

-193

0

0

0

846

846

846

0

19

827

0

-876

0

160

160

160

300

56

250

0
-160

56

356

0

0

0

12

50

4

0

0

356

2 500

974

974

3 474

-3 474

0

0

0

500

500

500

-500

0

0

0

293

293

293

0

10

282

0

280

280

280

-280

0

0

2 400

8 395

8 395

10 795

0

2 751

8 044

0

1 803

28 417

30 220

0

30 220

-3 029

0

7 600

0

7 600

-7 600

0

0

1 500

0

1 500

-1 417

83

0

450

0

450

-415

35

0

550

0

550

0

0

550
0

350

0

350

-350

0

1 000

0

1 000

-1 000

0

0

300

0

300

-300

0

0

250

0

250

-250

0

0

100

0

100

-100

0

0

50

0

50

-35

15

0

0

0

161

0

-110

0

40

0
150

0

150

0

-381

0

0

-35

0

0

52 720

8 262

12 582

65 302

-21 687

5 026

38 816

Kultur & fritidsförvaltning
Förnyelse Löttorps bibliotek
Rest överdrag/överskott 2010

325

0

325

-315

0

0

0

0

0

0

0

10

2000 Utbildningsförvaltning
Fritidsgårdar
IT- modul
Rest överdrag/överskott 2010

500

0

500

-350

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

50

4002 Miljö- och byggnads förvaltning
4003 GIS Kartor
4007 Översiktsplan
Rest överdrag/överskott 2010

100

75

100

-90

10

0

150

198

128

278

0

192

85

-57

140

940

0

185

755

1 500
0

-1 154

Socialförvaltning

-20

0

697

800

216
1 500

0

varav betalt
Renovering Ekbacka
Möblemang psykiatriboende
Omflyttning centralt
SITHS
varav Påbörjade inv. ej slutförda
Solberga parkering
Belysning/parkering Hemtjänst Köping
Ekbacka 5/6 staket
Soldalen staket
Möblemang psykiatriboende
Kontorsmöbler enhetschef/hemtjänst Norr

Rest överdrag/överskott 2010
Totalt kommunen

43
19
4
15
100
50
20
40
30
25

-187

56 095 8 968

12 850 68 945

-23 596

5 495

40 081
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MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-04-12
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Ärendemening
Notering
Handläggare
In
Protokollsutdrag Styrelsen 201101-13 § 19 valärenden,
Regionförbundet
In
Fördelning av resterande ca 30 %
av planeringsram för Kalmar län
2011. (Nybro och Mönsterås
kommuner), Trafikverket
In
Avslag på överklagandet,
Förvalningsrätten

In
Avslag på överklagandet,
Förvaltningsrätten
In
Avslag på överklagandet,
Förvaltningsrätten
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Hid
Besl.inst
Diarienr
Sammtr.dat
2011.761

KS
2011-04-12

2011.832
2009/170 KS 403
Remiss över Avgränsning av
miljöbedömning för den regionala
åtgärdsplanen för
transportinfrastruktur åren 2010-2021

Begär laglighetsprövning KF 201011-29 § 166, filminspelning från
kommunfullmäktiges sammanträden,
revidering av kommunfulllmäktiges
arbetsordning

Motion (Per Lublin) - färjetrafiken
till Visby

Laglighetsprövning
Kommunfullmäktiges protokoll
2010-06-14 §§ 66 och 68-73.

KS
2011-04-12

2011.870
2011/6 KS 108

KS
2011-04-12

2011.871
2010/95 KS 109

KS
2011-04-12

2011.872
2010/248 KS 108

KS
2011-04-12

2011-03-31
Antal:5

14:55
HAMED

BILAGA 2 KS 2011-04-12 § 87

PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2011-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2011-02-22
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73

Utvecklingsplan; Borgholms Slott
Årsrapportering av den kommunala krisberedskapen 2010 enligt lagen om
extraordinära händelser
Gågatuperioden för 2011 gällande Storgatan med flera i Borgholms centrum
Remiss angående Länsstyrelsens i Kalmar län lokala trafikföreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 136 i Rälla
Arrendeavtal; Sjöstugans servering i Borgholm
Hyra av markplats för placering av informationsskylt
Projektplan; Barnens Dag 2011 i Ölands Djurpark
Information; Från Primärkommunala nämnden och Regionförbundet
Laglighetsprövning, Per Lublins överklagande av kommunfullmäktiges
beslut 2010-22-29 § 166, Filminspelning från kommunfullmäktiges
sammanträden

2011-03-01
§ 74
§ 75
§ 76

Uppföljningsmöte, kultur- och fritidsnämnden
Uppföljningsmöte, miljö- och byggnadsnämnden
Information om SKL Kommentus

2011-03-07
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81

§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86

Projekt, Natur- och Kulturbrott Gillberga
Granskningsrapport – fakturahantering
Uppsägning av arrendeavtal, del av Byxelkrok 1:1
Rapport 2010-01-01 – 2010-12-31, Arbetsmarknadsavdelningen
Remiss – ansökan från Byskolan Ostkusten AB om godkännande som
huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och
fristående grundskola i Borgholms kommun
Remiss – betänkandet Sammanläggningar av landsting-övergångsstyre och
utjämning (SOU 2010:77)
Motion (ÖP)- vägskyltar till byar vid allmän väg
Medborgarförslag (Torbjörn Gustavsson) – tankställe med etanol i Löttorp
Skrivelse gällande smältvatten från Enerums alvar
Information om planerad utbyggnad, Köpingbaden

BILAGA 2 KS 2011-04-12 § 87
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92

Upplåning enligt beslut
”Fyr till fyr” information
Förstudie vägutredning väg 136
Hela Sverige ska leva, information
Begagnande av allmän plats
Rekrytering av kommunchef

