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Dnr 2011/37-042 KS

Budgetuppföljning april, kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Tf ekonomichef Carina Cerafiani redogör för kommunstyrelsens budgetuppföljning för april 2011.
Resultatet för april månad redovisar ett nettoöverskott på 274 tkr.
Intäkterna redovisar ett underskott på 189 tkr och driftskostnaderna ett
överskott på 463 tkr. Förväntad årsprognos uppgår till ett nettoöverskott
om 436 tkr.
Investeringsbudgeten uppgår till 52,7 mkr.
Till och med april månad har kommunstyrelsen förbrukat 11,1 mkr, varav
6,1 mkr under april månad (Slottsskolan 5,6 mkr, Ekbacka 0,4 mkr samt
Hamn/Kaj 0,1 mkr)
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.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljning för verksamhetsområdet med
beaktande till handlingarna.
____________________________
§ 89

Dnr 2011/37-042 KS

Budgetuppföljning för hela kommunen april 2011.
Tf ekonomichef Carina Cerafiani redogör för kommunens totala budgetuppföljning för april 2011.
Resultatet efter fyra månader är plus 0,9 mkr.
Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit var sista april minus 9,6
mkr. Minskningen är nästan en halvering av det negativa saldot från mars
månad.
Investeringar
Investeringsbudgeten uppgår till 56,1 mkr. Till och med april är 11,7 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 EkJusterandes sign
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backa är undantagna från stoppet.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med godkännande till
handlingarna.
____________________________
§ 90

Dnr 2011/79-042 KS

Driftuppföljning april 2011, Borgholm Energi AB.
VD Benny Wennberg redogör för driftuppföljning för 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.
Kommunstyrelsen uppdrog vidare 2011-04-12 § 75 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.
Av driftuppföljningen för april månad framgår att
- skattefinansierade delen av verksamheten visar ett underskott på 2,7
mkr.
- taxefinansierade delen av verksamheten visar ett överskott på 5,1
mkr, samt
- Borgholm Energi Elnät visar ett överskott på 717 tkr.
Benny Wennberg lyfter frågan om vilken information kommunstyrelsen vill
ha redovisat till sammanträdet, detaljredovisad eller redovisning endast
på ansvar och verksamhet.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger driftuppföljningen för Borgholm Energi med godkännande till handlingarna.
Vidare noteras att Borgholm Energi måste kontrollera och rätta till de felkonteringar som framgår av detaljredovisningen. Kommunstyrelsen vill
även fortsättningsvis ha detaljredovisningen för kännedom i samband
med övrig budgetuppföljning.
____________________________
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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

2012

2013

2014-2019

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

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

542
933 400
1 284 183
1 307 100
1 014 350
500 000

723
1 176 250
1 284 183
1 307 100
1 014 350
500 000

Kostnad
2011-2019
9 129 150
11 557 650
11 763 900
9 129 150

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 kommunstyrelsens sammanträde 2011-04-12 redogjorde ITsamordnare Niklas Hällblad och ekonom Caroline Johansson för ärendet.
Kommunstyrelsen återremitterade 2011-04-12 § 81 ärendet för att
ge chefsgruppen förnyat tillfälle att tillsammans med IT-samordnare Niklas Hällblad gå igenom de olika förslagen.
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Vid dagens sammanträde redovisar kommunchef Lars Frick att chefsgruppen förordar leasing av datorerna eftersom det i den antagna budgeten
inte finns mer än 500 tkr upptaget till eventuellt inköp av datorer och verksamheten har att utgå från det ekonomiska läget. Utbildningsförvaltningen
har tidigare påbörjat leasing och har redan 105 leasade datorer utöver de
753 datorer som frågan nu gäller.
IT-samordnare Niklas Hällblad redogör för hur ett leasingavtal kan upprättas, hur IT-avdelningen arbetar med olika operativsystem samt kommunens IT-policy. Leasingen är upphandlad i avtal med Kommentus.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

under år 2011 leasa datorer enligt alternativ 1 med tanke på att
verksamheterna behöver byta fler datorer än vad budget medger.

____________________________

§ 92

Dnr 2010/17/-21 KS

Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar
län fr o m 2012
Tf ekonomichef Caroline Cerafiani redogör för ärendet.
En ny lag (2010:1065) om kollektivtrafik träder i kraft 1 januari 2012. En
av förändringarna jämfört med nuvarande lagstiftning är att det i varje
län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. En viktig utgångspunkt i den nya lagen är att strategiska beslut om kollektivtrafik ska fattas i förvaltningsform inom en myndighet och inte som idag genom länstrafikbolag. Motivet är ökad insyn, en tydligare politisk styrning och en
bättre samordning med annan samhällsplanering.
Kollektivtrafikmyndigheten ska, i samråd med motsvarande myndigheter i
angränsande län samt med andra berörda myndigheter och organisationer
m fl, upprätta ett trafikförsörjningsprogram, som ska ange mål för den
regionala kollektivtrafiken, behovet av kollektivtrafik i länet, åtgärder för
att skydda miljön samt omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst
och lagen om riksfärdtjänst m.m.
En särskild principöverenskommelse, Organisation och samverkansformer
för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan landstinget och länets kommuner
har utarbetats. Enligt denna övertar landstinget ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunerna 1 januari 2012.
En trafikförvaltning inom landstinget kommer att ansvara för myndighetsutövning enligt lagen om kollektivtrafik samt upprättande av trafikförsörjningsprogram och annan övergripande planering av kollektivtrafiken.
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För den övergripande politiska styrningen och förankringen hos kommunerna föreslås inrättande av en trafikstyrelse med 12 ledamöter (varav 6
representanter för kommunerna och 6 för landstinget).
Kommunernas aktieinnehav i Kalmar Läns Trafik AB kommer att överföras
till landstinget genom särskilt avtal om överlåtelse av aktierna per den 1
januari 2012.
Former för samråd och samverkan kring bl.a. den strategiska inriktningen
av kollektivtrafiken föreslås ske genom ett kollektivtrafikråd med tjänstemän som representerar länets samtliga kommuner, regionförbundet och
landstinget.
Beträffande frågan om skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget beaktas kostnaderna för nuvarande kollektivtrafik i 2011 års nivå,
vilket för landstingets del motsvarar 41 skatteören. För att kompensera
omfördelningen mellan kommuner till följd av skatteväxlingen görs en
mellankommunal utjämning.
Det noteras att ett särskilt avtal mellan landstinget och kommunerna om
ansvar för kollektivtrafiken i Kalmar län, med principöverenskommelsen
som grund, kommer att utarbetas för beslut senare under 2011 av landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott
att

för kommunstyrelsens räkning bereda frågan angående eventuell
”strut” inför beslut i kommunfullmäktige 2011-06-13.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

ställa sig bakom principöverenskommelsen, ”Organisation och
samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län”, mellan
Landstinget i Kalmar län och länets kommuner,

att

Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet
fr o m 2012-01-01 övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst,

att

genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget
med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad
till 2011 års nivå fr o m 2012-01-01,

att

landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB
per 2012-01-01 till nominellt värde på villkor enligt föreliggande
förslag till överlåtelseavtal.

____________________________
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Dnr 2010/40-042 KS

Borgensavgift.
Ekonomiavdelningen efterfrågar i skrivelse att kommunledningen klargör
om kommunen ska hålla fast vid sin fleråriga redovisningspraxis att ta ut
avgift på beslutad borgen eller ändra praxis och basera avgiften på utnyttjad borgen. Frågan har uppkommit eftersom det finns två motsägande
beslut från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-20 §§ 203 och
204.
Vid förfrågan till Sveriges Kommuner och Landsting framgår att ”för att
inte riskera att det ska vara fråga om ett otillåtet statsstöd till bolaget ska
ni ta ut en marknadsmässig avgift. Vad som är marknadsmässig avgift varierar beroende på om det är fråga om ett allmännyttigt bostadsbolag
(som också har möjlighet att låna med pantbrev som säkerhet) eller annat kommunalt bolag. Att borgensavgiften tas ut på beslutad borgen låter
inte orimligt i och för sig och är inte heller olagligt. Jämförelse kan göras
med en checkräkningskredit där man får betala en avgift även om krediten inte utnyttjas. En möjlighet är att differentiera avgiften så att viss avgift betalas på beslutad borgen och en annan avgift betalas på den utnytjade.”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-05 § 137 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att borgensavgift ska tas ut på beslutad borgenssumma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

borgensavgift ska tas ut på beslutad borgenssumma i enlighet med
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2010-12-20 § 203 och med stöd
från Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation för att
inte riskera otillåtet statstöd till Borgholm Energi.

____________________________

§ 94

Dnr 2011/37-042 KS

Likviditetsprognos 2011-2014.
Kommunstyrelsen uppdrog 2011-04-12 § 74 till ekonomiavdelningen
att till kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-10 redovisa en likviditetsprognos för åren 2011-2015.
Vid dagens sammanträde redovisar tf ekonomichef Carina Cerafiani de
ekonomiska förutsättningarna och presenterar en likviditetsprognos för
åren 2011-2014. Av prognosen framgår att utöver den föreslagna upplåningen på 36,6 mkr under år 2011, kommer en upplåning om ca 10 mkr
behövas under år 2012 för att finansiera det årets investeringsåtaganden.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen lägger likviditetsprognosen med beaktande till handlingarna.
____________________________

§ 95

Dnr 2011/133-026 KS

Information, kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar.
Personalkonsulent Margita Westring informerar om kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar. Av informationen framgår bland annat att de förtroendevalda har det yttersta arbetsmiljöansvaret som aldrig kan delegeras. Däremot delegerar kommunfullmäktige verksamhetsansvaret till nämnder
och styrelser som i sin tur delegerar arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifterna till respektive förvaltningschef.
Vid mötet påpekas det uppföljningsansvar av delegationen som nämnd
och styrelse har.
Varje reglemente ska vid revidering kompletteras med att nämnden/styrelsen ansvarar för
- arbetsmiljö och brandskyddsfrågor inom nämndens/styrelsens verksamhetsområde. Nämnden delegerar till förvaltningschefen att se till
att kommunens verksamhet bedrivs enligt lagar och föreskrifter samt
att fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter
genomförs och samordnas med reglerna för Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
____________________________

§ 96

Dnr 2011/7-410 KS

Politisk styrning av Agenda 21-gruppen, 2011-2014.
Agenda 21 gruppen föreslog 2010-12-17 § 5 kommunfullmäktige
att Agenda 21-gruppen framgent bör bestå av fem ledamöter och 3 ersättare.
att den utses av kommunfullmäktige och utgör en beredning under
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-01-25 § 21
Agenda 21-gruppens förslag med Agenda-21-samordnarens underlag till
partigrupperna för synpunkter senast 2011-02-25.
Det noterades att avsikten med den sammansättning som Agenda 21Justerandes sign
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gruppen bestått av, är att ledamöterna bör ingå i berörda styrelser/
nämnder som exempelvis kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden och Borgholm Energi AB.
Remissvar har inkommit från
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Ölandspartiet: Detta är ingen motion och är därför inget som ska leda
till ett klart bifall eller lika klart avslag. Vi bifaller andra att-satsen och förutsätter att Agenda 21-gruppen kommer att bestå av en ledamot från vart
och ett av de partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Vi
refererar bl a till Agenda 21-gruppens 5 punkter under rubriken Tänkbara
förändringar i deras PM.
Vänsterpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall.
Miljöpartiet: Bifall. Förändringen ger bättre förutsättningar att driva och
förankra hållbarhetsfrågor brett i kommunen och blir en mer ändamålsenlig sammansättning inför gruppens kommande arbete med miljöplan för
hela kommunen.
Moderaterna: Bifall.
FOLKPARTIET INGET REMISSVAR.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-29 § 121 efter
proposition kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att överlämna ärendet till kommande parlamentariska gruppen.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

överlämna ärendet till den kommande parlamentariska gruppen för
vidare handläggning.

____________________________

§ 97

Dnr 2011/52-109 KS

Motion (ledamöter i kommunfullmäktige) - öppna kommunstyrelsesammanträden.
Ett antal ledamöter i kommunfullmäktige föreslår i motion 2011-02-21
att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens sammanträden på
försök under ett år ska var öppna för press och intresserade åhörare,
varefter försöket ska utvärderas för att - om försöket slagit väl ut kunna övergå till ett permanentande av öppna kommunstyrelsesammanträden.
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Motionen var på remiss 2011-02-22--03-15 och remissvar inkom från
Vänsterpartiet: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
Centerpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Avslag. Enligt antagna reglementen framgår att det är upp
till varje nämnd/styrelse att besluta om öppna sammanträden.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-29 § 127 efter
proposition kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.

Yrkande
Ilko Corkovic (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till motionen.
Mikael Almqvist (KD) och Eddie Forsman (M) yrkar avslag på motionen.
Thomas Johnsson (M) yrkar i första hand avslag på motionen och i andra
hand att ändring inte ska ske under mandatperioden.
Proposition
Vid propositionsställande 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).
____________________________

§ 98

Dnr 2011/358-06 KS

Öppet sammanträde, kommunstyrelsen 2011-06-07.
Ilko Corkovic (S) föreslår att kommunstyrelsens sammanträde i juni ska
vara öppet för allmänheten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Justerandes sign
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sammanträdet 2011-06-07 ska vara öppet för allmänheten.

____________________________

§ 99

Dnr 2011/51-109 KS

Motion (V) - angående de personer som bor stadigvarande i Borgholms kommun utan att vara skrivna här.
Vänsterpartiet föreslår i motion 2011-02-21
att klargöra vad gällande lagar och förordningar säger om i vilken kommun man skall vara mantalsskriven.
att man utreder hur många, och vilka, som enligt lag skall vara skrivna i
Borgholm kommun, men inte är det.
att kontakt tas med berörda statliga myndigheter för att komma till rätta
med ofoget att inte skriva sig där man faktiskt bor.
att en informationsdrive genomförs för att de berörda skall uppmärksammas på vilka konsekvenserna blir av att inte vara skriven på sin
vistelseadress.
Motionen var på remiss 2011-02-21--03-14 och remissvar inkom från
Centerpartiet: Bifall.
Ölandspartiet: Avslag. Kommunen ska välkomna dem som vill skriva sig
i kommunen, inte uppträda som någon slags polismyndighet mot dem.
Det är folkbokföringsmyndighetens sak att hålla reda på var folk rätteligen
skall vara folkbokförda. Den ”informationsdrive” som motionären föreslår
verkar rena rama hotelsekampanjen och lär knappast locka folk att vilja
bosätta sig i vår kommun.
Socialdemokraterna: Avstår från yttrande.
Moderaterna: Avslag.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-29 § 126 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkande
Eddie Forsman (M) och Mats Axelsson (FP) yrkar avslag på motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

____________________________
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Dnr 2008/486-121 KS

Folkbokföring.
På förslag av Mats Axelsson (FP) beslutar kommunstyrelsen uppdra åt
chefsgruppen
att

som rutin införa att i positiv anda vid alla kontakter med delårsboende tydligt förklara vilka regler som gäller för boende på flera orter när det gäller var man ska vara folkbokförd.

____________________________

§ 101

Dnr 2011/48-109 KS

Motion (Christina Ateva C) - tillfällig fullmäktigeberedning för
landsbygdsutveckling på norra Öland.
Christina Ateva (C) föreslår i motion 2011-02-15 för Centerpartiets räkning
att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning för landsbygdsutveckling på norra Öland i enlighet med skissade tankegångar i motionens ingress,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga fram förslag till kommunfullmäktige på riktlinjer och budget för den tillfälliga beredningens arbete.
Motionen var på remiss 2011-02-17--03-14 och remissvar inkom från
Ölandspartiet: Bifall. Vi förutser att beredningen skall bestå av en representant från vart och ett av de partier som finns representerade i kommunfullmäktige.
Vänsterpartiet: Bifall.
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Folkpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Koppla ihop med S-motionen ”Attraktiv kommun”
som upptar det som efterfrågas i C-motionen. Vad har hänt i det ärendet?
S-motionen gäller hela kommunen.
Moderaterna: Avslag.
Miljöpartiet inget remissvar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-29 § 125 kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Yrkande
Daniel Nilsson (C) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till motionen.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

Protokollsanteckning
”Koppla ihop med S-motionen ’Attraktiv kommun’ som upptar det som efterfrågas i C-motionen. Vad har hänt i det ärendet? S-motionen gäller
hela kommunen.
Ilko Corkovic (S)”
____________________________

§ 102

Dnr 2010/48-008 KS

Medborgarförslag (Ann Nilsson) - Införande av läkemedelskörkort
för nyanställda inom vården.
Ann Nilsson, Holländarevägen 6, 380 74 Löttorp, föreslår i medborgarförslag 2010-02-01
att Borgholms kommun inför ett läkemedelskörkort till alla som nyanställs, vikarier och framför allt sommarvikarier. Körkortet innebär att
man förstår, kan och känner sig trygg vid givande av medicin till äldre
inom socialt arbete i Borgholms kommun.
Kommunfullmäktige lämnade 2010-03-15 § 23 medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-05-11 § 248
medborgarförslaget till socialnämnden för synpunkter senast 2010-05-31.
Socialnämnden uppdrog 2010-05-26 § 81 till verksamhetschef för
hälso och sjukvård Mats Edström att besvara remissen.
Sammanfattningsvis framgår av remissvaret att man uppfattat förslagsställaren så att alla som nyanställs, sommarvikarier eller vikarier bör få
läkemedelskörkort. Om detta skulle bli aktuellt anser Edström att man
inte kan frångå att all ordinarie personal inom förvaltningen ska få denna
utbildning. I Borgholms kommun skulle en sådan utbildning sluta på en
kostnad på ca 600 000 kr.
Edström hänvisar i sitt remissvar till de föreskrifter som finns angående
delegeringar. I en sköterskas ansvar ligger att då hon delegerar en uppgift som innefattas av hälso- och sjukvårdsuppgifter, skall den författning
som styr detta (SOFS 1997:14) följas.
Remissvaret utmynnar i att kommunen istället inriktar sig på att de som
arbetar med dessa frågor i Borgholms kommun noga följer de föreskrifter
som finns vad gäller delegeringar och strävar efter att bli bättre på att följa upp desamma.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-06-15 § 323 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till socialnämndens remisssvar.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-08-17 § 113, med 6 ja-röster mot 4
nej-röster, kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till socialnämndens remisssvar.
Sune Axelsson (S), Inger Sundbom (S) och Linda Sagemark (S) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut.
Kommunfullmäktige återremitterade 2010-09-06 § 98 medborgarförslaget för att inhämta fackförbundens synpunkter och klargörande av
kostnaderna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-09-21 § 463 dels
till kommunchef Lars Frick
att lyfta medborgarförslaget i centrala samverkansgruppen där de fackliga förbunden ingår,
samt dels till socialnämnden
att redovisa de kostnader som ett bifall av medborgarförslaget skulle innebära.
Socialnämnden beslutade 2010-10-27 § 136
att godkänna Mats Edströms tidigare svar i ärendet.
Kommunchef Lars Frick meddelar att frågan har lyfts vid samverkansmöte.
SKTF lämnar positivt bifall.
Kommunal ställer sig positiva till medborgarförslaget.
Vårdförbundet anser att det ingår i sjuksköterskornas uppgifter att utbilda vikarierna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-03-29 § 115 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.
Yrkande
Daniel Nilsson (C) och Eddie Forsman (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå medborgarförslaget.

____________________________
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Dnr 2011/113-406 KS

Ny plan- och bygglovstaxa med Mät och karttaxa.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslog 2011-04-27 § 117 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta ny Plan- och bygglovstaxa enligt förvaltningens förslag, att gälla
från och med 2011-07-01.
Med anledning av att den nya Plan- och bygglagen träder i kraft den 2 maj
2011 har en översyn gjorts av kommunens Plan- och bygglovstaxa. Ett nytt
förslag har tagits fram utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag till ny taxa. Den nya taxan är uppbyggd på samma sätt som den gamla,
men justeringar har gjorts och anpassats till den nya plan- och bygglagens
regler.
Plan- och bygglagen ger möjlighet för nämnden att ta ut en avgift i ärende om
plan, bygglov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Nämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök
på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i
Post- och Inrikestidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka
kostnader för planprogram, om sådant behövs.
I och med lagändringen får nämnden flera nya uppgifter att hantera, främst
inom ramen för bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning men också genom den nya möjligheten att lämna planbesked.
Nämndens plan- och bygglovstaxa måste därför justeras i enlighet med den
nya plan- och bygglagen vilken föreskriver en mängd nya arbetsuppgifter för
nämnden.
Kommuner får enligt kommunallagen inte ta ut högre avgifter än som svarar
mot kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller
(självkostnaden). Kommunen behöver däremot inte ta ut avgifter utan kan
också subventionera tjänsterna med skattemedel.
Borgholms kommun har generellt haft låga avgifter jämfört med andra kommuner, men också lågt tillskott av skattemedel. Detta har resulterat i för lite
personal och övriga resurser och därmed dålig service till allmänheten. Förslaget är att höja plan- och bygglovstaxan till SKL:s normaltaxa för medelstora kommuner, dvs N-faktor = 1.
De nya avgifterna kommer i de flesta fall att bli högre och i vissa fall betydligt
högre. Till exempel kommer avgiften för bygglov för ett bostadshus om 80130 m2 bli 13 353 kronor jämfört med nuvarande 6 240 kronor.
Arne Sjögren (KD), med stöd av Birger Palm (S), reserverade sig skriftligt
mot miljö- och byggnadsnämndens beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
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anta ny plan- och bygglovstaxa att gälla från 2011-07-01.

____________________________

§ 104

Dnr 2011/75-706 KS

Uppsägning av medlemskap, Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning.
Borgholms kommun har sedan 2001 varit medlem och delägare i Kalmar
läns Pensionskapitalförvaltning. Medlemsavgiften uppgår till 25 000 kronor/år. Sedan inträdet har kommunen inte avsatt några medel för kapitalförvaltning varför medlemskapet ifrågasatts.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

ansöka om utträde ur Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB.

____________________________

§ 105

Dnr 2011/105-048 KS

Ansökan om stöd/ägarandel, Framtid Borgholm.
Styrelsen för Framtid Borgholm Ek förening har i samråd med ägarna
Borgholms Cityförening-Fastighetsägarna-Borgholms kommun kommit
överens om att fortsätta samarbetet i Framtid Borgholm. I samarbetet
finns även möjlighet att bjuda in fler intressenter och organisationer i
Borgholm med omnejd.
Centrumutvecklare Peter Adolfsson redogjorde för kommunstyrelsen
2011-03-15 för hur projektet utvecklats under de tre år som varit.
En ny treårig överenskommelse kommer att tecknas för ett fortsatt arbete
augusti 2011-augusti 2014.
Styrelsen i Framtid Borgholm söker från Borgholms kommun ett treårigt
stöd/ägarandel med 250 000 kronor årligen att utbetalas 2011-20122013.
Yrkande
Maria Lindmark (MP) anser att beloppet ska kvarstå som tidigare bidrag
till projektet om 200 000 kronor/år.
Eddie Forsman (M) yrkar att bidrag betalas ut ett år och att föreningen
lämnar in utvärdering av det gångna projektet och verksamhetsplan för
det kommande.
Justerandes sign
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Daniel Nilsson (C) bifaller kompromissförslaget gällande verksamhetsplan
och ny ansökan innan 2011-09-30.
Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
Daniel Nilssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

för år 2011 ingå med 250 000 kronor som ägarandel,

att

uppmana styrelsen för Framtid Borgholm att inkomma med verksamhetsplan som visar på avsikten med fortsättning av projektet,

att

verksamhetsplanen tillsammans med ny ansökan gällande år 2012
och 2013 ska kunna behandlas av kommunstyrelsen senast 201109-30, samt

att

medel anvisas ur kommunstyrelsens konto 1010-1300 för år 2011.

Reservation mot beslutet
Maria Lindmark (MP) till förmån för eget yrkande.
____________________________
§ 106

Dnr 2010/172-106 KS

Projekt servicepunkt i Byxelkrok - Hela Sverige ska leva.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-04-05 var Kenneth Niklasson, Lars Johannesson och Ulrik Nilsson, Byxelkrok, inbjudna
för att redovisa arbetet med projekt Servicepunkt Byxelkrok.
Idén för projektet har vuxit fram genom samarbete med Hela Sverige ska
leva och Tillväxtverket. Syftet med projektet är att förbättra möjligheten
till service samt kunna ge, utbyta och hjälpa till med information till ortsbefolkningen och turistnäringen.
För projektets genomförande behövs medfinansiering för att täcka kostnader för lokal, möbler, datorer, utbildning och driftskostnader för själva
servicepunkten.
Projektet är treårigt och ska genomföras av personer som är delaktiga i
gruppen och personal från ICA-nära Byxelkrokshallen. Andra organisationer som kommer att delta är länsstyrelsen, kommunen och Intresseföreningen Ölands Norra och förhoppning är att servicepunkten även kommer
att användas av arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-04 § 228
medfinansiera projektet med 25 000 kronor för år 2010.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-04-05 § 134
att undersöka hur kommunen skulle kunna medfinansiera projektet vidare.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-05-03 redovisade Bo Lönnqvist från Hela Sverige ska leva förutsättningarna för projektets genomförande. Bland annat krävs att Borgholms kommun är projektägare och undertecknar ansökan och medfinansieringsintyg som ska
skickas till Tillväxtverket. Ansökan till Länsstyrelsen undertecknas av
Ölands Norra Intresseförening.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-03 § 178 kommunstyrelsen
att godkänna projektet och kommunens medfinansiering om 123 tkr för
de tre år projektet kommer att pågå, samt
att i egenskap av projektägare ansöka om bidrag från Tillväxtverket.

Vid dagens sammanträde redovisar kommunchef Lars Frick att kommunens medfinansiering uppgår till totalt 123 tkr för hela projektperioden
2011-2013 vari även ingår kommunens egna insatser i projektet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna projektet och kommunens medfinansiering om totalt 123
tkr för de tre år projektet kommer att pågå, samt

att

i egenskap av projektägare ansöka om bidrag från Tillväxtverket.

Medel för den kontanta insatsen anvisas ur kommunstyrelsens konto
1010-2203.
____________________________

§ 107

Dnr 2011/130-048 KS

Midsommarkalaset i Köpingsvik.
Vid dagens sammanträde informerar ordförande Lisbeth Lennartsson och
kommunchef Lars Frick från möte med Köpingsviks Företagareförening
där föreningen efterfrågar om kommunen vill ingå som guldsponsor om
50 000 kronor till föreningens satsning Midsommarkalas i Köpingsvik. Projektet stöds också av Regionförbundet och Sparbanksstiftelsen.
Avsikten med satsningen är att vända den negativa trenden runt midsommarfirandet i Köpingsvik. Midsommarkalaset kommer att vara under
tre dagar och vänder sig framförallt till barnfamiljer och vuxna.
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Kommunstyrelsen ser vikten av en kraftfull satsning och ställer sig positiv
till att lämna bidrag om föreningen inkommer med sedvanlig ansökan.
Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott
att

besluta om sponsoravtal till Midsommarkalaset i Köpingsvik när
skriftlig ansökan inkommit.

____________________________

§ 108

Dnr 2007/130-009 KS

Fråga din politiker.
Under sammanträdet lyfts frågan om frågepanelen Fråga din politiker ska
finnas kvar på kommunens hemsida. Frågorna till panelen rör till största
delen inte lokal politik.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

med omedelbar verkan ta bort frågepanelen Fråga din politiker från
kommunens hemsida, samt

att

godkänna länkning till de webbsidor som politiska partier som
kommunfullmäktiges ledamöter representerar.

Protokollsanteckning
”Beslutet att lägga ned diskussionsforumet ’Fråga dina politiker’ på kommunens hemsida är beklagligt och ett misslyckande för den politiska ambitionen att åstadkomma en aktiv medborgardialog. Forumet har sällan
fungerat särskilt bra och tonen har ofta varit ganska hätsk och föga konstruktiv. Miljöpartiet anser dock att kommunen inte får ge upp försöken
att hitta formerna för bättre dialog och ökad insyn och engagemang mellan innevånarna och de folkvalda. Att enbart, som nu, hänvisa till partiernas egna hemsidor är i förlängningen inte tillräckligt
Maria Lindmark, Miljöpartiet de Gröna”
____________________________

§ 109

Dnr 2010/285-008 KS

Medborgarförslag (Tommy Melin m fl) - områdesbestämmelser för
vår del av stenkusten.
Tommy Melin och Kim Teleman, Svenstorpsvägen 26, 380 74 Löttorp,
Justerandes sign
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Karin Lindén, Kristinelunds kustväg 36, 380 74 Löttorp, Jerry Jergander,
Sallys äng Kristinelund, 380 74 Löttorp, och Jessica Jonsson, Alvedsjöbodar 3219, 380 74 Löttorp, föreslår kommunfullmäktige i medborgarförslag inkommet 2010-09-01
att man fattar beslut om ett pilotprojekt i Borgholms kommun med målsättning att skapa områdesbestämmelser (enl PBL) för det aktuella
området där inledningsvis projektet drivs av de boende i samråd med
berörda förvaltningar och andra intressenter.
Kommunfullmäktige överlämnade 2010-09-06 § 112 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-09-21 § 462
medborgarförslaget till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande senast
2010-10-20.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslog 2010-11-11
§ 86 kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-11-30 § 575
medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter senast 2011-01-20.
Remissvar har inkommit från
Vänsterpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Avslag.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-02-01 meddelade Lisbeth Lennartsson (C) att Centerpartiet bifaller medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-02-01 § 43 kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget.
Det noterades att medborgarförslaget inte kommer att belasta kommunen
ekonomiskt.
Eddie Forsman (M) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.
Ärendet togs ur kommunstyrelsens ärendeslista 2011-03-15 då vissa
klargöranden behövdes innan beslut i ärendet.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts hantering av ärendet 201104-19 är även miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott och tjänstemän från nämnden närvarande.
Miljö- och byggnadschef Göran Borgö informerade om att förvaltningen
varit tydliga med att inte lova förslagsställarna något förutom att vara
bollplank och ta del av deras synpunkter. Förvaltningen vill bara ta tillvara
de boendes engagemang och har inte utlovat några områdesbestämmelser eller liknande. Förslagsvis kan kommunfullmäktige tillstyrka medborJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-05-10

88-114

sid 21 (24)

garförslaget och lämna till miljö- och byggnadsförvaltningen att följa arbetet och ansvara för uppföljning. Det kan ge kommunen en bättre dialog
med medborgarna men betyder inte att man godkänner alla deras förslag
och synpunkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-19 § 151 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget.
Det noterades att medborgarförslaget inte kommer att belasta kommunen
ekonomiskt.
Eddie Forsman (M) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut till förmån
för sitt avslagsyrkande.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) tillstyrker medborgarförslaget.
Eddie Forsman (M) avstyrker förslaget. Kommunfullmäktige har att ta
ställning till medborgarförslaget i dess helhet. Det välformulerade och
mycket väl genomarbetade förslaget består av två delar. En studiecirkel
med främst berörda boende och fastighetsägare inom området som avser
att öka kunskapen om varför området ser ut som det gör. Därefter en
process enligt Plan- och Bygglagens regler för att anta områdesbestämmelser för ett avgränsat område.
Den första delen av förslaget kan bara ge positiva effekter. Ökad medvetenhet om områdets historiska framväxt, mer kontakter mellan fastighetsägarna i området kommer att väsenligt minska riskerna för att någon
vidtar åtgärder som äventyrar områdets särart.
Den andra delen av förslaget däremot medför troligtvis ökade krav på
bygglov både för nu lovfria åtgärder för en- och tvåbostadsfastigheter
som för byggnader för de areella näringarna. Detta medför ökad administration och därmed följande kostnader så väl för byggherren som för miljöoch byggnadsnämnden.
Handläggningen av ett förslag till områdesbestämmelser kommer även att
belasta miljö- och byggnadsnämndens förvaltnings personella och ekonomiska resurser. Dessa resurser måste, i alla fall för närvarande, prioriteras för arbete med fördjupningar av översiktsplanen och detaljplanearbeten för planer som kan skapa nya bostäder och sysselsättning främst för
kommunens innevånare. Av ovanstående skäl avstyrks medborgarförslaget.
Mikael Almqvist (KD) yrkar avslag på medborgarförslaget då det lägger en
död hand över området.

Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen föreslår
bifall till medborgarförslaget.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla medborgarförslaget och lämna till miljö- och byggnadsförvaltningen att följa arbetet och ansvara för uppföljning. Det kan ge
kommunen en bättre dialog med medborgarna men betyder inte
att man godkänner alla deras förslag och synpunkter.

Reservation mot beslutet
Eddie Forsman (M) och Thomas Johnsson (M) till förmån för Forsmans avslagsyrkande.
Mikael Almqvist (KD) till förmån för eget avslagsyrkande.
____________________________

§ 110

Dnr 2011/93-739 KS

Namnändring - Rådet för funktionshinderfrågor i Borgholms kommun.
Rådet för funktionshinderfrågor i Borgholms kommun föreslog
2011-03-11 § 9 kommunstyrelsen
att namnet för rådet ändras till Funktionshinderrådet i Borgholms kommun.
Kalmar läns råd för Funktionshinderfrågor har ändrat sitt namn på liknande sätt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna namnändringen.

____________________________

§ 111

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
Justerandes sign
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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 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 § 43 redovisade
kommunchef Lars Frick att ärendet behandlas både i kommunens chefs-/
ledningsgrupp och i enlighet med beslutat uppdrag
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-15 § 65 redovisade
kommunchef Lars Frick att arbetet fortsätter.
Eddie Forsman (M) meddelade att gruppen som tittar på eventuell koncernbildning förordar att ett tekniskt utskott inrättas som ska definiera
vad Borgholm Energi som utförare ska göra.

Vid dagens sammanträde informerar kommunchef Lars Frick att frågan
finns med som en punkt i strukturplanen.
____________________________

§ 112

Dnr 2011/117-033 KS

Utökat antal feriearbetare.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2011-04-19 framförde
Ilko Corkovic (S) önskemål att kommunens utlysta feriearbeten bör ökas
från 20 till 40 under 2011.
Feriearbetena anordnas för ungdomar födda mellan åren 1992-1996. För
år 2011 är 10 platser anordnade inom renhållning på kommunens stränder och hamnar, 4 platser inom barn- och ungdomsverksamheten på
Borgholm Slott och 6 platser som prova-på-arbeten inom vården.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-19 § 161 komJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-05-10

88-114

sid 24 (24)

munstyrelsen
att under förutsättning av att möjlighet finns inom arbetsmarknadsavdelningens budgetram utöka antalet feriearbeten för ungdomar födda
mellan åren 1992-1996 från 20 till 40 under sommarsäsongen 2011.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utöka antalet feriearbeten för ungdomar födda mellan åren 19921996 från 20 platser till 40 under sommarsäsongen 2011, samt

att

medel för ändamålet överförs från konto 1142-6006 till 11426120.

Beslutet lämnas till ekonomiavdelningen för överföring av medel.
____________________________

§ 113
Meddelande och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen lägger meddelanden och redovisning av delegationsbeslut med godkännande till handlingarna (BILAGA 1)
____________________________

§ 114
Information och frågor.
Under sammanträdet informerar
- Eddie Forsman (M) om cykelvägsprojektet där ölandskommunerna
måste ta beslut om förskottering.
- Thomas Johnsson (M) redovisar från Energikontor Sydost stämma, där
han och klimatstrateg Tommy Lindström representerade Borgholms
kommun.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-05-10
Borgholms kommun
Kommunkansliet
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BILAGA 1 KS 2011-05-10 § 113

Riktning
Info
Ärendemening
Notering
Handläggare
In
2011-03-14 § 40, erbjuder
direktionens ledamöter och
ersättare en
introduktionsutbildning den 16
maj för ökad kunskap om
räddningstjänstens olika
verksamheter och förutsättningar.,
Ölands
kommunalförbund/Förbundsdirekt
ionen

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2011.981

KS
2011-05-10

In
2011-03-30 § 68. Godkänner
utlåtande efter utställning för
detaljplan "Sandwedgen", Miljöoch byggnadsnämnden

2011.1060
2009/475 KS 214

KS
2011-05-10

2011.1065
2009/512 KS 214

KS
2011-05-10

2011.1068
2008/138 KS 212

KS
2011-05-10

2011.1161
2010/370 KS 311

KS
2011-05-10

In
2011-03-30 § 67. Godkänner
samrådsredogörelse för
detaljplan, Miljö- och
byggnadsnämnden
In
Regeringsbeslut 2011-03-24.
Beslut om att utse Natura 2000områden till särskilda
bevarandeområden,
Miljödepartementet
In
Avslår ansökan om
hastighetsbegränsning,
Länsstyrelsen Kalmar län

Winess 4.02-471
© Bardeli Datasystem 1986-2009

Detaljplan - Sandwedgen, Drivern,
Träklubban, del av fastigheten
Halltorp 1:7 och 1:10

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

Fördjupad översiktsplan, Rälla och
Stora Rör
Natura 2000

Ansökan om hastighetsbegränsning
till 40 kmh mellan Isgärde och Stora
Rör i Mörbylånga och Borgholms
kommun

2011-04-26
Antal:9

11:33
HAMED

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-05-10
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Beslut om utbetalning av
ersättning till kommunen enligt 5
kap 1 1 lag om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap 2005/06:133,
Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap
Beslut om utbetalning av
ersättning till kommunen enligt 5
kap 1 1 lag om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap 2005/06:133
In
Revidering Riksintresse Vindbruk
under 2011-2012
Kommundialogen kommer att ske
via Länsstyrelserna,
Energimyndigheten
Revidering Riksintresse Vindbruk
under 2011-2012
Kommundialogen kommer att ske
via Länsstyrelserna
In
Översyn av statens
fastighetsinnehav - information
till kommunen som
hyresgäst/kund, Statens
Fastighetsverk
Översyn av statens
fastighetsinnehav - information til
kommunen som hyresgäst/kund
In
Protokoll 2011-04-18, Mål M 21811. Avvisar överklagandena från
Ekerums Camping, Brf Halltorp
på Öland, Föreningen
Rällaskogens vänner och från
Staffan och Gunilla Haglund,
Växjö tingsrätt/Miljödomstolen

Winess 4.02-471
© Bardeli Datasystem 1986-2009

Sida 2 (2)

BILAGA 1 KS 2011-05-10 § 113
Ärendemening
Handläggare

Fördjupad översiktsplan, Rälla och
Stora Rör
Natura 2000

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2011.1181

KS
2011-05-10

2011.1184

KS
2011-05-10

2011.1185

KS
2011-05-10

2011.1216
2008/138 KS 212

KS
2011-05-10

2011-04-26
Antal:9

11:33
HAMED

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-05-10
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Info
Ärendemening
Yttrande tillstånd byggställning kv
Påven 1, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande Marknad Böda hamn,
Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande uteservering Borggrillen,
Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande Första-majfirande,
demonstration, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande tillstånd
konsert/musikevenemang (Dnr 5041959/11, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande Löttorps marknad (Dnr 5141957/119, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande Uteservering Ala Catering AB
(Dnr 522-1756-11), Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande uteservering Jennies CoffeShop AB (Dnr 522-2003-11),
Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande uteservering Cafe Aven (Dnr
522-2001-11), Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande uteservering Pubben (Dnr 5222126-11), Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande uteservering Pizzabutiken
(Dnr 522-1947-11), Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen

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

Hid
Diplankod
2011.988

Besl.inst
Datum
Sammtr.dat Handl
KS
2011-04-01

2011/92

002

2011-05-10 CP

2011.989

KS

002

2011-05-10 CP

2011.990

KS

002

2011-05-10 CP

2011.993

KS

002

2011-05-10 CP

2011.1192

KS

002

2011-05-10 CP

2011.1193

KS

002

2011-05-10 CP

2011.1194

KS

002

2011-05-10 CP

2011.1219

KS

002

2011-05-10 CP

2011.1221

KS

002

2011-05-10 CP

2011.1222

KS

002

2011-05-10 CP

2011.1223

KS

002

2011-05-10 CP

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011-04-01

2011-04-01

2011-04-01

2011-04-18

2011-04-18

2011-04-18

2011-04-19

2011-04-19

2011-04-19

2011-04-19

2011-04-26
Antal:14

11:34
HADEL

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-05-10
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Info
Ärendemening
Yttrande uteservering Nya Conditoriet
(Dnr 522-1999-11), Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande uteservering Dinmat
förvaltning i Örebro AB(Dnr 522-214811), Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande Loppmarknad Storgatan (Dnr
514-2151-11), Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen

Winess 4.02-471
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Notering
Diarienr

Hid
Diplankod
2011.1224

Besl.inst
Datum
Sammtr.dat Handl
KS
2011-04-19

2011/92

002

2011-05-10 CP

2011.1228

KS

002

2011-05-10 CP

2011.1229

KS

002

2011-05-10 CP

2011/92

2011/92

2011-04-19

2011-04-19

2011-04-26
Antal:14

11:34
HADEL

BILAGA 1 KS 2011-05-10 § 113

PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-10
2011-03-22
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102

Rekrytering av kommunchef
Fullmakt, ombud
Avtal om anläggningsarrende, Borgholm 11:1, TeliaSonera Mobil
Networks AB
Avtal om anläggningsarrende, Stora Rör 2:1, TeliaSonera Mobil
Networks AB
Avtal om anläggningsarrende, Halltorp 1:7, TeliaSonera Mobil
Networks AB
Remiss – hastighetsbegränsning Sandby, Skogsby och Skriketorp
Laglighetsprövning, Per Lublins överklagande av
kommunfullmäktiges beslut 2010-11-01 § 158 Val av
kommunstyrelse
Namnbyte från miljö- och byggnadsnämnd till
samhällsbyggnadsnämnd
Uppföljning Borgholms Slott
Vision 2020

2011-03-29
§
§
§
§
§
§
§

103
104
105
106
107
108
109

§
§
§
§
§

110
111
112
113
114

Årsredovisning 2010
Leasing av datorer
Snabbremiss – Unga i Samverkan 2011-2013
Försäljning av Böda skola
Ansökan om arrende/skötselavtal, del av Klinta Bodar 1:1
Anhållan om markförvärv, Böda Torp 2:7
Ändrad placering av återvinningsstationer, Borgholm och
Köpingsvik
Skrivelse med synpunkter gällande Björkviken i Borgholm
Remiss – åtgärder utförda vid Kesnäs udde
Förändrat arrende, Kesnäsudden
Önskemål om område för hundträning, Löttorp
Förfrågan om medfinansiering, Byxelkroks AIK

BILAGA 1 KS 2011-05-10 § 113
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§
§
§
§
§
§
§

119
120
121
122
123
124
125

§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130

Medborgarförslag (Ann Nilsson) – Införande av läkemedelskörkort
för nyanställda inom vården
Skrivelse gällande ställplatser för husbilar
Bidrag 2011, Borgholms Jaktvårdskrets
Remiss – ansökan från Byskolan Ostkusten AB om godkännande
som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående
förskoleklass och fristående grundskola i Borgholms kommun
Bidrag, skolavslutningar 2011
Godkännande av överlåtelse av arrende, Byxelkrok 1:1
Politisk styrning av Agenda 21-gruppen, 2011-2014
Skrivelse gällande medlemsavgift i Samordningsförbundet
Remiss – Delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)
Exponering av kultur på Slottsskolan
Motion /Christina Ateva C) – tillgällig fullmäktigeberedning för
landsbygdsutveckling på norra Öland
Motion (V) – angående de personer som bor stadigvarande i
Borgholms kommun utan att vara skrivna här
Motion (ledamöter i kommunfullmäktige) – öppna
kommunstyrelsesammanträden
Fråga angående tippning av snö
Hela Sverige ska leva
Information

2011-04-05
§
§
§
§
§
§
§
§

131
132
133
134
135
136
137
138

§
§
§
§

139
140
141
142

Arrenden, genomgång
Ny placering för kommunens förråd
Borgholms Torg
Projekt servicepunkt i Byxelkrok – Hela Sverige ska leva
Öka ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet
Nyupplåning, budget 2011
Fråga gällande borgensavgift
Information – Förslag på organisation och samverkansformer för
kollektivtrafiken i Kalmar län
Investeringsstopp, återrapportering
Inbjudan till Guldfågeln-arena
Ansökan om driftbidrag, Ölands Motorklubb/flygsektionen
Fastighetsreglering, Solbergatäkten 1:1

