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Dnr 2011/138-041 KS

Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.
Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör
för framtagna budgetramar för år 2012 och de förutsättningar som gäller
för årets budgetarbete. Budgetramarna är minskade med 15,2 mkr och
efter dessa justeringar beräknas resultatet uppgå till 1 111 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av budgetberedning
föreslog 2011-04-23 § 214 kommunstyrelsen
att anta budgetramarna för år 2012, samt
att uppdra till nämnder och chefsgrupp att under hösten inför budgetbeslut i november 2011 närmare utreda strukturella förändringar och
samarbetsvinster.
Yrkande
Maria Lindmark (MP) yrkar att ingen ramminskning ska läggas på kulturoch fritidsnämnden. Den beräknade minskningen ska i stället läggas på
utbildningsnämnden.
Maria Lindmark (MP) yrkar att i andra att-satsen ska framgå att energieffektiviseringsåtgärder ska läggas in som tydlig del i chefsgruppens uppdrag.
Daniel Nilsson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag till budgetramar.
Ilko Corkovic (S) stöder Lindmarks yrkande gällande borttagande av
ramminskning för kultur- och fritidsnämnden.
Ilko Corkovic (S) yrkar att posten vårdnadsbidrag ska tas bort och därmed minska utbildningsnämndens budgetram med 370 tkr.
Ilko Corkovic (S) yrkar att i chefsgruppens uppdrag enligt andra attsatsen ska även ingå
- utredning av nedläggning av Ölands Kommunalförbund och återtagande av näringslivskontor och turismfrågor till kommunen. Räddningstjänst kvarstår i egen gemensam räddningstjänstnämnd.
- utredning ska påvisa tydliga möjliga samordningsvinster mellan kommunen och dess bolag.
Maria Lindmark (MP) yrkar att skrivningen görs tydligare gällande nämnders och styrelsers uppdrag att arbeta fram mätbara verksamhetsmål.
Peder Svensson (C) yrkar att kostnadsredovisning av hela kommunaltekniska verksamheten ska lämnas av bolaget.
Ordföranden konstaterar att tre yrkanden avser budgetramarna och övriga yrkanden avser uppdraget gällande strukturplanen.
Ordföranden ställer först proposition på de tre yrkandena som avser budgetramarna.
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Proposition - gällande kultur- och fritidsnämnd
Vid proposition på Maria Lindmarks yrkande, att föreslagen ramminskning
för kultur- och fritidsnämnden tas bort, finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges följande röster
Ja
Eddie Forsman (M)
Mikael Almqvist (KD)
Bengt Gunnar Nilsson (C)
Thomas Johnsson (M)
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)

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

Kommunstyrelsen avslår därmed yrkandet.
Proposition - gällande utbildningsnämnd
Vid proposition på Ilko Corkovis yrkande, att posten vårdnadsbidrag ska
tas bort och därmed minska utbildningsnämndens budgetram med 370
tkr, finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges följande röster
Ja
Eddie Forsman (M)
Mikael Almqvist (KD)
Bengt Gunnar Nilsson (C)
Thomas Johnsson (M)
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)

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

Kommunstyrelsen avslår därmed yrkandet.

Proposition - budgetramar
Vid proposition på Daniel Nilssons yrkande, att anta budgetramarna, finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på de tre yrkanden som avser
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uppdraget till chefsgrupp och nämnder inför budgetarbetet.
Proposition - utredning gällande Ölands Kommunalförbund
Vid proposition på Ilko Corkoviks yrkande, att utredning även ska göras
gällande möjlig nedläggning av Ölands Kommunalförbund där näringslivskontor och turismfrågor tas tillbaka till kommunen, räddningstjänsten
kvarstå i gemensam räddningstjänstnämnd för de båda kommunerna, finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges följande röster
Ja

Nej
Eddie Forsman (M)
Ilko Corkovic (S)
Pia Holgersson (S)
Bengt Jonsson (S)
Maria Lindmark (MP)
Mikael Almqvist (KD)
Bengt Gunnar Nilsson (C)
Thomas Johnsson (M)
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)

Lisbeth Lennartsson (C)
Kommunstyrelsen bifaller därmed yrkandet.

Proposition - mätbara verksamhetsmål
Vid proposition på Maria Lindmarks yrkande, att nämnder och styrelser får
i uppdrag att arbeta fram mätbara verksamhetsmål, finner ordföranden
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Proposition - utredning gällande energieffektiviseringsåtgärder
Vid proposition på Maria Lindmarks yrkande, att strukturplanen även ska
omfatta energieffektiviseringsåtgärder, finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Proposition - samordningsvinster kommunen/bolaget.
Vid proposition på Ilko Corkovics yrkande, att i uppdraget tydligt ska ingå
möjliga samordningsvinster mellan kommunen och Borgholm Energi AB,
finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Proposition - redovisning kommunalteknisk verksamhet
Vid proposition på Peder Svenssons yrkande, att Borgholm Energi ska redovisa kostnader för samtlig kommunal teknisk verksamhet, finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed
att

anta budgetberedningens förslag till budgetramar för år 2012,

att

nämnder och styrelser under sommaren arbetar fram mätbara
verksamhetsmål och förslag till budget 2012 utifrån framtagna
budgetramar, samt

att

uppdra till nämnder och chefsgrupp att under hösten inför budgetbeslut i november 2011 närmare utreda strukturella förändringar
och samarbetsvinster.
I utredningen ska även ingå
- möjlig nedläggning av Ölands Kommunalförbund där näringslivskontor och turismfrågor återtas till kommunen och räddningstjänsten kvarstår i gemensam räddningstjänstnämnd för
de båda kommunerna.
- energieffektiviseringsåtgärder.
- tydliga möjliga samordningsvinster mellan kommunen och Borgholm Energi.

Vidare beslutar kommunstyrelsen uppdra till Borgholm Energi
att

redovisa driftkostnaden för samtlig kommunalteknisk verksamhet i
samband med budgetuppföljningarna vid kommunstyrelsens sammanträden.

Reservation avseende budgetramarna
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) (BILAGA 1)
Protollsanteckning
”En enkätundersökning bland föräldrarna har visat att det finns ett inte
litet behov av barnomsorg på obekväma tider. Hur ska vi bli attraktiv
kommun för fler att bo i om vi inte kan lösa barnomsorgen för våra medborgare på obekväma tider? Därför anser vi socialdemokrater att budgetramen för utbildningsnämnden bör utökas motsvarande denna satsning
(obekväma tider).l
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S)”
____________________________
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Dnr 2011/83-106 KS

Godkännande av garantiavtal och regressavtal, Kommuninvest.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-04-26 redogjorde tf ekonomichef Carina Cerafiani för ärendet.
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som
ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
Kommuninvest skapades utifrån grundidén att svenska kommuner och
landsting tillsammans får bättre villkor för sina investeringar än vad de får
var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. Borgholms kommun blev medlem 2010. I ägardirektiven finns angivit att Kommuninvest
vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet.
Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i
övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå två nya avtal. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar
för verksamheten, inte ändras.
Förtydligat regressavtal
Ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan
medlemmarna, om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet den närmare proceduren
om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem.
Nytt garantiavtal beträffande ansvar gällande motpartsexponeringar i derivat
För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av derivat – ett slags försäkringsinstrument.
Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests
skuld till motparten. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om inte motparten klarar av sina
åtaganden kan Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet. Ansvaret utgörs av medlemmens andel
av föreningens totala insatskapital.
När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de
medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning.
Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat regleras
idag i Kommuninvests utlåningsreverser och kommer därför att utmönstras ur dessa så snart det nya garantiavtalet blir gällande.
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Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen.
Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger
på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för
att kunna låna pengar från Kommuninvest.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-26 § 165 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal,
att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”,
daterat med början den 7 maj 1993,
att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Borgholms kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar
avseende derivat.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal,

att

regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat med början den 7 maj 1993,

att

med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Borgholms
kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

____________________________

§ 117

Dnr 2011/71-821 KS

Anhållan om investering - Höj- och sänkbara basketkorgar och innebandysarg till Borgholms sporthall.
Kultur- och fritidsnämnden äskade hos kommunstyrelsen under
förutsättning att SISU Smålandsidrotten beviljar bidrag dels
2011-03-03 § 28 att få investera i höj- och sänkbara basketkorgar till
Borgholms sporthall till en kostad av 75 000 kronor exklusive montering
och eventuell förstärkning.
samt dels
2011-04-07 § 39 att få investera i innebandysarg till en kostnad av
62 500 kronor exkl moms. Frakt tillkommer med 3 000 kronor exkl moms.
Borgholms innebandyklubb bedriver sedan flera år en mycket aktiv verksamhet i kommunen. För att kunna få fortsätta spela seriespel måste föreningen investera i en ny sarg inför nästa säsong.
Fritidsansvarig Jan-Åke Johansson, representanter för föreningarna och
Justerandes sign
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kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Nilsson (C) har varit i
kontakt med SISU Smålandsidrotten angående bidrag till investeringarna.
Om föreningarna gemensamt söker bidrag för investeringarna till Borgholms sporthall är det troligt att SISU Smålandsidrotten kan gå in med ett
bidrag motsvarande halva investeringskostnaden.
Kultur- och fritidsnämnden uppmanade vidare Borgholms innebandyklubb
och Borgholms basketklubb att gemensamt söka bidrag från SISU Smålandsidrotten till investeringarna i Borgholms sporthall.
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-03 § 184 kommunstyrelsen
att bevilja att kultur- och fritidsnämnden investerar i höj- och sänkbara
basketkorgar och innebandysarg enligt klubbarnas önskemål.
Det noterades att innebandyklubben och basketklubben gemensamt ska
söka bidrag från SISU Smålandsidrotten till investeringarna vilket sänker
kommunens investeringskostnad.
Yrkande
Daniel Nilsson (C) och Thomas Johnsson (M) yrkar att det i att-satsen ska
framgå att beslutet gäller under förutsättning att föreningarna söker bidrag.
Proposition
Vid proposition på yrkandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

under förutsättning att Borgholms Innebandyklubb och Borgholms
Basketklubb gemensamt söker bidrag från SISU Smålandsidrotten,
bevilja att kultur- och fritidsnämnden investerar i höj- och sänkbara basketkorgar och innebandysarg enligt klubbarnas önskemål.
Investeringen sker inom kultur- och fritidsnämndens budgetram.

____________________________
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Dnr 2011/144-732 KS

Begäran om investering för utökning av bilar inom hemtjänsten
norr och myndighetsavdelningen
Socialnämnden hemställde 2011-05-25 § 70
att kommunstyrelsen beviljar inköp av tre bilar till ett maxpris om 100
tkr/bil för nödvändig utökning av bilparken för hemtjänsten i norr och
myndighetsavdelningen. Skyndsam handläggning av ärendet krävs
för att verksamheten ska kunna fortgå.
Vid socialnämndens sammanträde 2011-05-25 informerade omsorgschef
Ann-Katrin Ståhl att hemtjänsten på norra Öland sedan flera år har en
bilpark till sitt förfogande som inte är anpassad efter behoven och vad
som dagligen krävs för att utföra de beslut som är ålagda verksamheten.
Måndag - fredag fattas två bilar mellan klockan 07:00-16:00. Bilar har
omfördelats till norr från andra områden, men det räcker inte. Detta medför att verksamheten är beroende av hemtjänstpersonalens privata bilar
för att verksamheten ska fungera. Det är inte rimligt att verksamheten
ska vara beroende av enskilda medarbetares välvilja med att använda
sina privata bilar i tjänsten. En utökning om två bilar är en absolut nödvändighet. Under sommaren kommer dessutom Åkerboskolans två bilar
att behöva användas av hemtjänsten i norr.
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg Hillevi Österbo informerade
att myndighetsavdelningen idag har en bil som är i så dåligt skick att den
behöver bytas ut. Även här får personalen använda sina privata bilar då
det oftast inte finns några kommunala bilar tillgängliga vid akuta utryckningar. Akuta utryckningar förekommer både inom individ- och familjeomsorgen och för äldreomsorgens biståndshandläggare i form av planeringar i Kalmar.
Socialförvaltningen bedömde 2011-05-25 att en utökning av bilparken
med tre bilar är nödvändig för att klara den dagliga verksamheten i hemtjänsten på norra Öland och myndighetsavdelningen. Den bästa lösningen
är att tre av de leasingbilar som ska återlämnas till Liljas köps in av Borgholms kommun till en maxkostnad om 100 tkr/bil för att på så vis säkerställa driften i verksamheten.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-05-31 konstaterades att de leasade bilarna måste repareras i Borgholm alternativt Kalmar medan ägda bilar kan repareras i Löttorp vilket innebär kortare avbrott. De bilar som är aktuella att köpa in är i dag leasade och köps i och
med beslutet loss från leasingavtalen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-31 § 242 kommunstyrelsen
att trots rådande investeringsstopp godkänna att socialnämnden inom sin
investeringsbudget köper in ovanstående tre bilar till en maximal
kostnad om 100 tkr/bil.
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Yrkande
Daniel Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna att socialnämnden inom sin investeringsbudget köper in
tre bilar enligt ovan till en maximal kostnad om 100 tkr/ bil.

____________________________

§ 119

Dnr 2011/110-312 KS

Projektansökan: Cykelturism på Öland - från Fyr till fyr.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011- 04-26 redogjorde planeringschef Christer Petersson för Trafikverkets förslag till genomförandeavtal och avtal om förskottering av medel avseende turistcykelleden Fyr till Fyr på Öland - åtgärder för att förbättra infrastrukturen
för turismcykling.
Syftet med genomförandeavtalet är att reglera ansvarsfördelningen och
parternas ekonomiska åtaganden för planering, projektering, byggande
samt drift och underhåll av åtgärder som syftar till att förbättra infrastrukturen för turismcykling samt att utveckla Öland till en attraktiv och intressant cykeldestination.
Avtalet gällande förskottering av medel för cykelvägarna innebär att
Borgholm och Mörbylånga tillsammans förskotterar 5 mkr så att cykelvägarna kan byggas redan 2012/13 istället för som planerat 2017.
Avtalen blir aktuella först när ansökan om EU-projekt upprättats och godkänts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig 2011-04-26 § 171 positiva till förslagen och godkänner att ansökan om projektet upprättas.
Vid Ölands Kommunalförbunds behandling av ärendet 2011-05-12 beslutades att förbundet innan beslut måste fråga medlemskommunerna formellt om kommunernas medfinansiering till projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-17 § 194 kommunstyrelsen
att tillstyrka att 2,5 mkr under 2012 och 2013 (1,25 mkr/år) prioriteras
ur investeringsbudgeten till projektet.
Vid dagens sammanträde redogör Eddie Forsman (M) för ärendet.
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Beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker
att

2,5 mkr under 2012 och 2013 (1,25 mkr/år) prioriteras ur investeringsbudgeten till projektet.

Beslutet överlämnas till budgetberedningen för beaktande i 2012 och
2013 års investeringsbudget.
____________________________

§ 120

Dnr 2010/322-133 KS

Överenskommelse - avtal för mottagande av ensamkommande
flyktingbarn.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-10-05 informerade handläggare Björn Carlsson från Migrationsverket om kommunens
möjlighet att teckna avtal gällande ensamkommande flyktingbarn. Dessa
barn är definitionsmässigt asylsökande.
Det konstaterades då att Borgholms kommun redan tagit emot ett par ensamkommande barn men dessa räknas inte på detta sätt eftersom de redan beviljats asyl.
Vid ankomsten inkvarteras barnen några dagar i så kallat ankomstboende
för att därefter slussas ut i kommunerna.
Eftersom antalet barn är så stort kunde man konstatera att barnen tvingas stanna i ankomstboendet under längre tid än ett par dagar. Den 15
september uppgick antalet barn i denna boendeform till 488.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-10-05 § 473 och
2010-10-26 § 536 till individ- och familjeomsorgschef Hillevi Österbo
och arbetsmarknadsavdelningens chef Agneta Dahlberg
att ta fram förslag på en överenskommelse och hur många barn som enligt definitionen ”ensamkommande flyktingbarn” en sådan överenskommelse skulle omfatta att återrapporteras till arbetsutskottet senast 2011-01-31.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-02-01
återrapporterade myndighetsavdelningens verksamhetschef Hillevi Österbo och arbetsmarknadsavdelningens administrativa chef Agneta Dahlberg
uppdraget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-02-01 § 45 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att teckna avtal med Migrationsverket om fem (5) platser, varav tre (3)
är avsedda för asylsökande ensamkommande flyktingbarn.
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Vidare uppdrog arbetsutskottet till myndighetsavdelningens verksamhetschef Hillevi Österbo och arbetsmarknadsavdelningens administrativa
chef Agneta Dahlberg
att i samråd med berörda förvaltningar, överförmyndare och övriga
tjänstemän upprätta förslag på organisation för mottagande av ensamkommande flyktingbarn att presenteras vid kommunstyrelsens
behandling av ärendet 2011-02-15.
Eddie Forsman (M) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-15 återrapporterade arbetsmarknadsavdelningens administrativa chef Agneta Dahlberg uppdraget.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-02-15 § 30 efter proposition kommunfullmäktige besluta
att teckna avtal med Migrationsverket om fem (5) platser, varav tre (3)
är avsedda för asylsökande ensamkommande flyktingbarn.
Vidare uppdrog kommunstyrelsen till arbetsmarknadsavdelningens administrativa chef Agneta Dahlberg
att i samråd med socialförvaltningen och övriga berörda förvaltningar,
överförmyndare och övriga tjänstemän upprätta förslag på organisation för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Eddie Forsman (M) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt yrkande om remiss till utbildningsnämnden, socialnämnden
och överförmyndaren.
Kommunfullmäktige återremitterade 2011-03-21 § 41 ärendet för
att efterhöra utbildningsnämndens, socialnämndens och överförmyndarens synpunkter på eventuell överenskommelse om att teckna avtal för
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Ärendet har därefter remitterats till utbildningsnämnden, socialnämnden
och överförmyndaren för synpunkter som inkommit med följande synpunkter:
Socialnämnden 2011-04-27 § 53: Hillevi Österbo och Agneta Dahlberg
har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Borgholms kommun skall
kunna ta emot ensamkommande asylsökande flyktingbarn. Uppdraget innebär även att planera för en förvaltningsövergripande organisation med
gemensamt ansvar.
Förslaget är att avtalet som skrivs mellan Borgholms kommun och Migrationsverket bör omfatta fem platser varav tre platser är för asylsökande
ungdomar. Åldersintervallet bör ligga mellan 14 år till och med 18 år. Inledningsvis var planeringen att ungdomarna skulle placeras i familjehem
men då det visade sig vara stora svårigheter att finna lämpliga familjer
blev det inget alternativ.
Justerandes sign
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De lokaler som nu är aktuella för gruppboende ligger på Badhusgatan i direkt anslutning till Skattemyndigheten och Försäkringskassan. Under förutsättning att avtalet kommer att omfatta fem platser så får varje ungdom eget rum med tillgång till gemensamt allrum och kök. Lokalkostnaden står arbetsmarknadsavdelningen för genom pengar från Migrationsverket.
En arbetsgrupp har skapats som består av tjänstemän från socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, gymnasieförbundet, kultur- och fritidförvaltningen, överförmyndarnämnden (anm. överförmyndarna) och arbetsmarknadsavdelningen. Syftet med gruppen är att skapa ett förvaltningsövergripande ansvar och synsätt.
Socialnämnden ansvarar för myndighetsutövningen vilket innebär att
myndighetsavdelningen kommer att anställa en handläggare som arbetar
gentemot ungdomarna. Personalkostnaden svarar arbetsmarknadsavdelningen för genom ersättning från migrationsverket. Arbetsmarknadsavdelningen anställer en föreståndare samt personal till boendet.
Överförmyndare är viktiga i sammanhanget eftersom alla ungdomar måste ha en god man och en tillfällig förordnad vårdnadshavare vilket är
överförmyndarens uppgift att tillhandahålla.
Skolan är en naturlig del i ungdomarnas utveckling och den delen svarar
utbildningsförvaltningen eller gymnasieförbundet för beroende på ålder.
Det är att föredra att ungdomarna i största möjliga mån får sin skolgång
tillgodosedd i Borgholms kommun. Skolan ska arbeta aktivt tillsammans
med ungdomarna, personal och gode män för att ge förutsättningar för en
bra introduktion i skolan.
Kultur- och fritidsnämnden svarar för att ge information och stöd till ungdomarna så att de blir aktiva i fritidsaktiviteter och föreningsliv.
För de utgifter och intäkter vilka sammanfaller med gruppboendet kommer det skapas ett separat konto som organiseras under arbetsmarknadsavdelningen. Inga kostnader som rör boendet skall drabba socialförvaltningens budget.”
Socialnämnden ställer sig positiv till att starta ett gruppboende för ensamkommande asylsökande barn samt godkänner ovanstående förslag till
remissvar att skicka till kommunstyrelsen.
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-11 § 33: Har inget att
invända mot att en överenskommelse om att teckna avtal för mottagande
av ensamkommande flyktingbarn.
Överförmyndarna: Ur överförmyndarens synpunkt kan bl.a. anföras följande:
- Förordnande av god man skall ske med i princip omedelbar verkan efter kommunplacering. Det betyder att överförmyndaren bör ha ett antal personer som är beredda att åta sig uppdraget inom 24-48 timmar.
- God mansförordnandet för ensamkommande flyktingbarn är betydligt
mer omfattande än ett normalt god mansförordnande, dvs. uppdraget
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är mer komplicerat. Några viktiga uppgifter som tillhör uppdraget är att
ansöka om uppehållstillstånd för barnet, närvara på möten med Migrationsverket, närvara på möten med socialtjänsten, närvara på möten
med offentligt biträde, närvara på möten med skola och boende, ta tillvara barnets rättigheter och synpunkter, se till att barnet erhåller den
hälso- och sjukvård, försörjning, tillsyn, utbildning m.m. som behövs.
Vidare skall den gode mannen ha regelbunden kontakt med barnet och
dess offentliga biträde, förvalta barnets egendom, ansöka om ekonomiskt bistånd, ansöka om studiebidrag, medverka i det nätverk som
bildas kring barnet m.m.
- Som ovan beskrivs så är uppdraget mycket omfattande. I ett inledningsskede kan det behövas en del åtgärder för att rekrytera gode
män, såsom annonsering, information och utbildning. Viktigt är att den
gode mannen har en professionell inställning till uppdraget.
- Det krävs även att den tänkta boendeorganisationen och dess personal
utför de dagliga sysslor och hanterar de problem som kan uppkomma i
vardagen.
- Då överförmyndaren numera är två stycken, kommer ansvaret att i
huvudsak administreras av en, om kommunen beslutar att ta emot ensamkommande flyktingbarn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-31 § 242 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att teckna avtal med Migrationsverket om fem platser, varav tre är avsedda för asylsökande ensamkommande flyktingbarn.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

teckna avtal med Migrationsverket om fem (5) platser, varav tre
(3) är avsedda för mottagande av asylsökande ensamkommande
flyktingbarn.

____________________________

§ 121

Dnr 2011/104-040 KS

Uppdatering av policydokument; Ekonomiska styrprinciper. Föreskrifter för kommunens redovisning samt Penninghantering i
Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-04-26 redogjorde ekonom Caroline Johansson för den uppdatering och justering som
gjorts av policydokumenten Ekonomiska styrprinciper. Föreskrifter för
kommunens redovisning samt Penninghantering i Borgholms kommun.
Uppdateringen är aktualiserad med anledning av den översyn som görs av
kommunens författningssamling en gång om året.
Uppdateringarna görs till följd av antagna beslut och lagändringar.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-26 § 166 kommunstyrelsen
att godkänna gjorda uppdateringar av policydokumenten Ekonomiska
styrprinciper. Föreskrifter för kommunens redovisning samt Penninghantering i Borgholms kommun.
Yrkande
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna gjorda uppdateringar av policydokumenten Ekonomiska
styrprinciper. Föreskrifter för kommunens redovisning samt Penninghantering i Borgholms kommun.

____________________________

§ 122

Dnr 2011/99-003 KS

Revidering av arkivreglemente för Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-04-19 redovisades reviderat arkivreglemente för Borgholms kommun. Revideringen är
gjord tillsammans med arkivansvarig Johan Ölmebring för att anpassa
reglementet till dagens olika medier. Nuvarande arkivreglemente antogs
av kommunfullmäktige 1994-11-07 § 9.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-19 § 158 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderat arkivreglemente.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta reviderat arkivreglemente.

____________________________

§ 123

Dnr 2011/20-003 KS

Kommunfullmäktiges arbetsordning - revidering.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-29 § 166
att kommunfullmäktiges presidium tillsammans med kommunstyrelsens
arbetsutskott ska revidera och anpassa kommunfullmäktiges arbetsJusterandes sign
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ordning och i samband därmed beakta frågeställning om filminspelning, samt
att med kraft uttala sig mot alla försök att inskränka yttrandefriheten i
anslutning till kommunfullmäktiges möten.
Kommunfullmäktiges presidium har därefter tillsammans med kommunsekreteraren och i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott reviderat
och uppdaterat arbetsordningen bland annat enligt följande:
förtydligande gällande motioner.
ändring av tid för inlämnande av interpellation om den ska komma
med i kallelsen till sammanträdet och besvaras vid sammanträdet.
Det finns fortfarande möjlighet att lämna in interpellationer närmare
och i samband med sammanträdet. Interpellationen framställs då vid
sammanträdet och besvaras antingen då eller vid nästkommande
sammanträde i enlighet med nuvarande arbetsordning.
med anledning av att sammanträdena enligt beslut ska filmas och
publiceras på kommunens hemsida är arbetsordningen kompletterad
med rekommenderad debattid vid interpellationer och frågor.
ändrad handläggning av medborgarförslag innebärande att förslagsställaren bjuds in och redogör för förslaget när det anmäls hos kommunfullmäktige och även i samband med beslut.
möjlighet för fullmäktige att inrätta tillfälliga fullmäktigeberedningar.
förändrad arbetsgång för valberedningen.
regler om etik för förtroendevalda.
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar att inlämningstiden för en interpellation även fortsättningsvis ska vara fem arbetsdagar innan det sammanträde då den är
avsedd att framställas.
Ilko Corkovic (S) yrkar att arbetsordningen ska kompletteras med att det i
början av varje sammanträde ska anordnas en kort stund för allmänhetens frågor.
Thomas Johnsson (M), Eddie Forsman (M), och Mikael Almqvist (KD) yrkar
bifall till presidiets förslag till arbetsordning.
Maria Lindmark (MP) yrkar på återremiss.
Maria Lindmark (MP) ställer sig bakom Corkovics yrkande om allmänhetens frågor.
Maria Lindmark (MP) yrkar att arbetsordningen ska möjliggöra fasta beredningar kan inrättas.
Maria Lindmark (MP) yrkar att en motion inte ska behandlas i sin helhet
utan att en eller flera att-satser i en motion ska kunna bifallas var för sig.
Proposition - återremiss
Vid proposition på Lindmarks återremissyrkande finner ordföranden att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet ska avgöras i dag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Vid omröstningen avges följande röster:
Ja
Eddie Forsman (M)
Mikael Almqvist (KD)
Bengt Gunnar Nilsson (C)
Thomas Johnsson (M)
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)

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

Kommunstyrelsen avslår därmed yrkandet och ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.

Proposition - frågestund för allmänheten
Vid proposition på Corkovics yrkande, att arbetsordningen ska kompletteras med kort frågestund för allmänheten vid varje sammanträde, finner
ordföranden att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Proposition - inlämningstid för interpellationer
Vid proposition på Corkovics yrkande, att arbetsordningen ska kompletteras med att det i början av varje sammanträde ska anordnas en kort
stund för allmänhetens frågor, finner ordföranden att kommunstyrelsen
avslår detsamma.

Proposition - fasta beredningar
Vid proposition på Lindmarks yrkande, att arbetsordningen ska godkänna
att fasta beredningar inrättas, finner ordföranden att kommunstyrelsen
avslår detsamma.

Proposition - behandling av motioner
Vid proposition på Lindmarks yrkande, att en motion inte ska behandlas i
sin helhet utan att en eller flera att-satser i en motion ska kunna bifallas
var för sig, finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige
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anta reviderad och uppdaterad arbetsordning för kommunfullmäktige.

Reservation mot beslutet
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) till förmån för sina respektive yrkanden gällande återremiss,
frågestund, inlämningstid för interpellationer och behandling av motioner.
Maria Lindmark (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande gällande
fasta beredningar.
____________________________

§ 124

Dnr 2009/417-105 KS

Riktlinjer för kommunens representation och uppvaktningar samt
mottagande av externa gåvor.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2009-09-29 redogjordes för upprättat förslag på riktlinjer för kommunens representation
och uppvaktningar med mera. Denna typ av riktlinjer har inte tidigare
funnits i kommunen utan eventuella uppvaktningar och hedersbetygelser
har bedömts från fall till fall. Riktlinjerna är utarbetade för att underlätta
för berörda tjänstemän och förtroendevalda att bedöma hur kommunens
olika representationer och uppvaktningar ska ske.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2009-09-29 § 412
riktlinjerna till chefsgruppen för synpunkter.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-05-17 redovisades upprättat förslag. Chefsgruppen har inget att invända mot förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-17 § 195 kommunstyrelsen
att anta Riktlinjer för kommunens representation och uppvaktningar samt
mottagande av externa gåvor.
Kommunstyrelsen antar riktlinjer och kommunfullmäktige antar policydokument enligt tidigare beslut i kommunen.
Yrkande
Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till förslaget.
Maria Lindmark (MP) yrkar att i riktlinjens ingress ska meningen ”Representationen skall inte vara lyxbetonad” ändras till ”Representationen
bör i möjligast mån vara inriktad på att lyfta fram Matlandet
Öland” för att lyfta fram lokalproducerad mat.
Mikael Almqvist (KD) ställer sig bakom Lindmarks yrkande om lokalproduJusterandes sign
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cerad mat.
Maria Lindmark (MP) yrkar att punkt 6 gällande ”kommunens representation och interna traktering medger inte att kommunen bjuder på vin, sprit
eller starköl” ska kompletteras med ”med undantag av lokalproducerade produkter”.

Proposition - lokalproducerad mat
Vid proposition på Lindmarks yrkande, att i riktlinjens ingress ska meningen ”Representationen skall inte vara lyxbetonad” ändras till ”Representationen bör i möjligast mån vara inriktad på att lyfta fram
Matlandet Öland”, finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Proposition - servering av vin, sprit och starköl
Vid proposition på Lindmarks yrkande, att punkt 6 gällande ”kommunens
representation och interna traktering medger inte att kommunen bjuder
på vin, sprit eller starköl” ska kompletteras med ”med undantag av lokalproducerade produkter”, finner ordföranden att kommunstyrelsen
avslår detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed
att

ändra lydelsen i ingressen till Representationen bör i möjligast
mån vara inriktad på att lyfta fram Matlandet Öland, samt

att

i övrigt godkänna Riktlinjer för kommunens representation och
uppvaktningar samt mottagande av externa gåvor.

____________________________

§ 125

Dnr 2011/136-020 KS

Resepolicy för anställda och förtroendevalda i Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-05-23 redogjorde ekonom Linda Kjellin för upprättat förslag till resepolicy för Borgholms kommun. Kommunens pågående arbete med klimat- och transportstrategi är inarbetat i policyn. Det noterades att kommande upphandling
av resebyråtjänster kommer att göras under hösten. Vid upphandlingen
krävs att kommunen har en gällande resepolicy.
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Chefsgruppen har inget att invända mot förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-23 § 213 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Resepolicy för anställda och förtroendevalda i Borgholms
kommun.
Yrkande
Maria Lindmark (MP) yrkar att andra meningen i andra stycket under
punkten Val av färdmedel och boende ska ändras till ”Vid längre resor där
alternativet står mellan tåg och flyg ska begränsad klimatpåverkan
vara styrande för val av färdsätt”.
Eddie Forsman (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Proposition
Vid proposition på Lindmarks ändringsyrkande finner ordföranden att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige
att

anta Resepolicy för anställda och förtroendevalda i Borgholms
kommun.

____________________________
§ 126

Dnr 2010/349-400 KS

Namnbyte från miljö- och byggnadsnämnd till samhällsbyggnadsnämnd.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslog 2010-10-27 § 288 kommunfullmäktige
att besluta om namnbyte till samhällsbyggnadsnämnden respektive samhällsbyggnadsförvaltningen.
att föra över ansvaret av översiktsplaneringen till nämnden. Beslut om
att översiktsplaner och ändringar av de antas av kommunfullmäktige.
Miljö- och byggnadschef Göran Borgö klargör i skrivelse 2010-11-24 att
förutom att miljö- och byggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsnämnden byter namn till samhällsbyggnadsförvaltning respektive samhällsbyggnadsnämnd gäller förslaget
att föra över ansvaret för alla handlingar inom översiktsplanering
till förvaltningen. Kommunstyrelsen fortsätter dock som uppdragsgivare i dessa ärenden.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-12-21 redogjorde miljö- och byggnadschef Göran Borgö för ärendet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-12-21 § 167 till
kommunchef Lars Frick och miljö- och byggnadschef Göran Borgö
att ta fram ett beslutsunderlag för remiss till partigrupperna.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-03-22 redovisades
framtaget beslutsunderlag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-03-22 § 100
ärendet till partigrupperna för synpunkter snarast dock senast 2011-0430.
Remissvar har inkommit från
Centerpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall.
Miljöpartiet: Bifall.
Moderaterna: Bifall.
Folkpartiet: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGET REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-17 § 200 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla att miljö- och byggnadsnämnden/förvaltningen byter namn till
samhällsbyggnadsnämnden respektive samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
att ansvaret för alla handlingar inom översiktsplaneringen överförs till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen fortsätter dock
vara huvudansvarig nämnd och uppdragsgivare i dessa ärenden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla att miljö- och byggnadsnämnden/förvaltningen byter namn
till samhällsbyggnadsnämnden respektive samhällsbyggnadsförvaltningen, samt

att

ansvaret för alla handlingar inom översiktsplaneringen överförs till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen fortsätter dock
vara huvudansvarig och uppdragsgivare i dessa ärenden.

____________________________
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Dnr 2011/134-706 KS

Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag.
Socialnämnden föreslog 2011-02-23 § 29 kommunfullmäktige
att anta socialförvaltningens förslag till avgifter enligt punkt 1-5 (nedan)
för nytillkomna bestämmelser där serveringstillstånd kan meddelas
enligt den nya alkohollagen, samt
att avgifterna ska träda i kraft i samband med beslutet.
Vid socialnämndens sammanträde 2011-02-23 informerade alkoholhandläggare Susanne Elmbro att Riksdagen 1 december 2010 beslutade att
anta regeringens förslag till en ny alkohollag. Den nya alkohollagen gäller
från den 1 januari 2011.
Flertalet bestämmelser i den gamla alkohollagen (1994:1738) har förts
över till den nya lagen. Lagen har även kompletterats med ett antal nya
bestämmelser såsom tillstånd och rättigheter. Det innebär att nya avgifter
ska utgå för dessa prövningar.
Nya tillstånd och rättigheter i ny alkohollag:
1. Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet för
slutna sällskap.
Alkohollagen 8 kap 4 §.
”Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas
stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där
serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få ett stadigvarande tillstånd.”
Serveringstillstånd enligt ovan beviljas som ett stadigvarande tillstånd till
slutna sällskap.
2. Tillfälliga tillstånd för provsmakning vid arrangemang.
Alkohollagen 8 kap 6 §.
”Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra
jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten
under förutsättning att
1. Arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de
drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakning
en ska äga rum, eller
2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och
erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av drycker som avses
erbjudas.
Tillståndshavare som avses i första stycket 1 skall innan arrangemanget
äger rum göra en anmälan till kommunen.”
Serveringstillstånd enligt ovan beviljas som ett tillfälligt tillstånd till allmänheten.
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3. Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe.
Alkohollagen 8 kap. 7 §.
”Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den
egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt
att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas,
får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker
vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.”
Serveringstillstånd enligt ovan beviljas som ett stadigvarande tillstånd till
allmänheten.
4. Avläggande av kunskapsprov avseende alkohollagen.
Alkohollagen 8 kap. 12 §.
”Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämpliga att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.
Sökande ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på
ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om prov som avses i 2 stycket och undantag i vissa fall från skyldigheten att avlägga prov.”
5. Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme.
Alkohollagen 8 kap 14 §.
”Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera
tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Om så
har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom
serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt denna lag
iakttas under den tid han eller hon bedriver servering där.”
Serveringstillstånd enligt ovan beviljas som ett tillfälligt tillstånd till allmänheten.
FÖRSLAG TILL AVGIFTER
1. För serveringstillstånd enligt 8 kap 4 § föreslås en ansökningsavgift på
7 100 kronor (oförändrad)
Motivering för avgiften är dels att handläggning och tillsyn motsvarar
nuvarande stadigvarande tillstånd för slutna sällskap, dels att kommunen ska godkänna aktuell lokal för varje anmält tillfälle.
2. För serveringstillstånd enligt 8 kap 6 § punkt 2 föreslås en ansökningsavgift på 4 750 kronor (oförändrad)
Motivering för avgiften är att handläggning och tillsyn motsvarar nuvarande tillfälligt tillstånd till allmänheten.
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3. För serveringstillstånd enligt 8 kap 7 § föreslås en ansökningsavgift på
4 750 kronor (oförändrad)
Motivering för avgiften är att handläggning motsvarar nuvarande stadigvarande tillstånd till allmänheten.
4. Enligt alkohollagen 8 kap 12 § ska sökande avlägga prov som visar att
han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande
föreskrifter. För detta föreslås en avgift på 2 000 kronor per provtillfälle
och person. (Ny)
Motivering till avgiften är att kommunerna ska ansvara för genomförande och administration av provet. Kommunen ska tillhandahålla lokal
och dator samt övervaka vid provtillfället.
5. För särskilt tillstånd gemensamt serveringsutrymme 8 kap 14 § föreslås en ansökningsavgift på 4 750 kronor. (Ny)
Motivering till avgiften är handläggning motsvarande nuvarande tillfälligt tillstånd till allmänheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-23 § 219 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt socialnämndens
förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta följande nya avgifter med anledning av ny alkohollag:
1. För serveringstillstånd enligt 8 kap 4 § - 7 100 kronor.
2. För serveringstillstånd enligt 8 kap 6 § punkt 2 - 4 750 kronor.
3. För serveringstillstånd enligt 8 kap 7 § - 4 750 kronor.
4. För kunskapsprov enligt alkohollagen 8 kap 12 § - 2 000 kronor/provtillfälle och person.
5. För särskilt tillstånd gemensamt serveringsutrymme 8 kap 14 §
- 4 750 kronor.

att

avgifterna ska träda i kraft i samband med beslutet.

Det noteras att de nya taxorna är föreslagna på nationell nivå samt att tidigare lokala taxebelopp kvarstår på av socialnämnden beslutade belopp
för
- tillfälligt tillstånd/slutna sällskap 650 kronor.
- förändring i tillstånd 2 000 kronor.
____________________________
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Dnr 2011/87-012 KS

Vision 2020.
Vid dagens sammanträde presenteras kommunstyrelsens arbetsutkotts
förslag till Vision 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2009-03-31 § 135
ett förslag till Vision 2014 till partigrupper och nämnder för synpunkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2009-11-03 § 464 efter
gjord sammanställning av inkomna remissvar, till kommunchefen
att inkomma med förslag på handlingsplan med tre alternativt fyra områden där Borgholms kommun kan profilera sig och som visionen ska
utarbetas ifrån.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2009-11-17 § 509 till
kommunledningskontoret
att arbeta vidare med handlingsplanen utifrån föreslagen inriktning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-19 § 514 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta handlingsprogram Vision 2014.
Efter arbetsutskottets sammanträde 2010-10-19 beslutade de politiska
partigrupperna att de innan beslut skulle gå igenom förslaget på nytt. Efter genomgången inkom nytt förslag till vision - Vision 2020.
I Vision 2020 finns fyra inriktningar Attraktiva Borgholm 2020, Företagssamma Borgholm 2020, Kreativa Borgholm 2020 samt Hållbara Borgholm
2020 med mål, mätverktyg och ansvar.
Lisbeth Lennartsson (C) lyfte frågan gällande slogan som är mera långsiktig än själva visionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-17 § 209 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Vision 2020.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.

Yrkande
Ilko Corkovic (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar på återremiss för komplettering med mål om boende och bostäder.
Daniel Nilsson (C) och Mikael Almqvist (KD) yrkar bifall till Vision 2020.
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till Vision 2020 under förutsättning att underrubriken ”Alltid nära till livets bästa” tas bort.
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Proposition - återremiss
Vid proposition på återremissyrkandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Proposition - underrubrik
Vid proposition på Forsmans yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ta bort underrubriken ”Alltid nära till livets bästa” ur visionen.

Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige
att

godkänna Vision 2020

Reservation mot beslutet
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Johnsson (S) och Maria
Lindmark (MP).
Protokollsanteckning
”Visionsarbete handlar om en gemensam bild om vad Borgholms kommun
ska vara 2020. Det gäller att skapa en bild av framtiden som kan delas av
många. För att åstadkomma detta krävs delaktighet och en process där
många är involverade. Delaktigheten underlättar förankringsprocess som
möjliggör att visionen ska kännas som gemensam. På det sättet ger visionen ett uttryck för en kollektiv ambition på lång sikt.
Vi socialdemokrater anser att delaktighet och förankringsprocessen har
inte varit i tillräcklig omfattning för att visionen skulle kännas som gemensam och levande. Det är anmärkningsvärt att allianspartierna inte är nöjda med slogan men ändå föreslår kommunstyrelsen att anta denna visionen i sin helhet.
I visionsdokumentet saknas helt och hållet mål om boende och bostäder.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S), Maria Lindmark
(MP)”.
____________________________
§ 129

Dnr 2011/94-261 KS

Förändrat arrende, Kesnäsudden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-10-19 § 515
att nuvarande lägenhetsarrende för Kesnäsudden 1:1 ska återgå till ursprungligt bostadsarrende enligt köpeavtal 1974-03-05 med Domänverket och undertecknade arrendeavtal från 1988, samt
att uppdra till Borgholm Energi att upprätta nytt avtal för bostadsarrende
för de tre arrendatorerna på Kesnäsudden 1:1.
Justerandes sign
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Handläggare Karin Lindblom efterfrågar genom planeringschef Christer
Petersson hur de nya avtalen om bostadsarrende för Kesnäsudden ska utformas och vilka arrendesummor som ska gälla.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2011-03-29 § 112 till
planeringschef Christer Petersson
att inkomma med förslag till arrendesummor för bostadsarrenden till
sammanträdet 2011-04-19.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-04-19 redovisade planeringschef Christer Petersson gjorda jämförelser med fastigheter
med tomträtt och arrendetomter belägna på Oknö i Mönsterås kommun.
Arrendesummorna ligger där på ca 7 000 kronor och då är området utbyggt med gator, vatten- och avlopp och anpassat för permanentbostäder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-19 § 144 kommunstyrelsen
att arrendebeloppet ska fastställas till 6 000 kronor/år med årlig indexreglering.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

fastställa arrendebeloppet för de tre bostadsarrendena på Kesnäsudden 1:1 till 6 000 kronor/år och arrende med årlig indexjustering.

____________________________

§ 130

Dnr 2010/154-261 KS

Förslag till tomträttsavtal, Skriketorp 1:25.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-04-26 redogjorde planeringschef Christer Petersson för ärendet. Högby Idrottsförening har planer på att anlägga en konstgräsplan på idrottsplatsen i Löttorp. Kommunen äger marken och föreningen äger byggnaderna. För att
föreningen ska kunna låna pengar till att anlägga en konstgräsplan bör
nuvarande nyttjanderättsavtal ändras till tomträttsavtal.
Kommunfullmäktige godkände 2010-09-27 § 118 förlängning av
nyttjanderättsavtalet att gälla i 15 år. Beslutet togs med anledning av föreningens planer på att anlägga en konstgräsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-26 § 173 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna tomträttsavtal med Högby Idrottsförening på del av
Skriketorp 1:25.
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Vid dagens sammanträde noteras att tomträttsavtalet gäller hela fastigheten och inte del av.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna tomträttsavtal med Högby Idrottsförening på Skriketorp
1:25.

____________________________

§ 131

Dnr 2011/58-109 KS

Motion (C) - ombyggnation av f d Ekbacka 1 och 2 till lägenheter.
Centerpartiet föreslår genom Sven-Ingvar Nilsson i motion inkommen
2011-02-25 att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen i samarbete med Borgholm Energi
att möjliggöra ombyggnation av f d avdelning 1 och 2 på Ekbacka till lägenheter genom att försälja fastigheten till privat företag med intresse av lägenhetsbyggnation alternativt till Borgholm Energi AB med
uppdrag att bygga om till lägenheter.
Motionen har 2011-02-25--03-21 varit på remiss hos partigrupperna, socialnämnden och Borgholm Energi och remissvar har inkommit från
Vänsterpartiet: Avslag. Vi stöder motionens intention men vi avslår eftersom motionens formulering öppnar för andra än kommunala bolag att
bygga lägenheter. Vi anser att Borgholms kommun bör tillse att man har
blandad bebyggelse och inte enbart lyxboende för sommargäster eller kategoriboende, något som vi anser faller inom ramen för ett kommunalt
bostadsbolags verksamhet.
Kristdemokraterna: Bifall.
Centerpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Avslag. Avvakta tills vi har ett helhetsgrepp om
kommunal verksamhet.
Miljöpartiet: Avslag.
Ölandspartiet: Motionen är inte så tydlig som en motion måste vara.
Man kan inte i en motion föreslå alternativa beslut att det behövs fler bostadslägenheter för unga och äldre i Borgholm är däremot självklart.
Moderaterna: Avslag. Föreslår att Ekbacka säljs till en privat intressent
om inte kommunen behöver fastigheten för eget bruk.
Socialnämnden 2011-04-23 § 43: För närvarande inrymmer f d Ekbacka 1 förvaltningslokaler för socialförvaltningen, här finns kontor för
hemsjukvård, enhetschefer inom omsorg om funktionshindrade, bemanningspool samt central planering för hemtjänst.
På övre våningsplan finns demensboendet Ekbacka 2, detta planeras att
flytta till f.d. lokaler för Ekbacka 4 i markplan efter sommaren.
Innan hälsocentralen har flyttat och lokalerna renoverats kommer EkJusterandes sign
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backa 1 att behövas som fortsatt kontor för hemsjukvård, enhetschefer,
pool och planerare enligt ovan.
Borgholm Energi AB: Detta ingår i den lokalförsörjningsplan (med anledning av Resedan) jag (Benny Wennberg) ansvarar för och lägenheter
är ett alternativ. Borgholm Energi har utrett och konstaterat att man kan
få ut ca 20 mindre lägenheter på Ekbacka 1 och 2. Förslag till slutlig användning har vi när vi har hela Ekbacka-paketet klart under slutet av detta år.
Folkpartiet: INGET YTTRANDE.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-19 § 546 efter
proposition kommunstyrelsen
att avslå motionen.

Yrkande
Daniel Nilsson (C) yrkar bifall till motionen.
Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Vid proposition på de båda yrkandena finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Reservation
Lisbeth Lennartsson (C), Daniel Nilsson (C), Peder Svensson (C), BengtGunnar Nilsson (C) reserverar sig till förmån för Nilssons bifallsyrkande då
det finns behov av mindre lägenheter.
____________________________

§ 132

Dnr 2011/59-109 KS

Motion (Sven-Ingvar Nilsson C) - förbättringsåtgärder vid badstränderna i Borgholm.
Sven-Ingvar Nilsson (C) föreslår i motion 2011-02-23 att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen i samarbete med Borgholm Energi
AB
att underlätta bad för funktionshindrade genom att montera en ledstång
på ”simskolebryggan”,
att öka attraktionskraften för Borgholms badplatser hos barn och ungdomar genom att bygga en plattform för simhopp i anslutning till den
befintliga plattformen mellan bryggorna.
Justerandes sign
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Motionen har 2011-02-25--03-21 varit på remiss hos partigrupperna och
kultur- och fritidsnämnden och remissvar har inkommit från
Vänsterpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Centerpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Avstår från yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden 2011-04-07 § 32: Bifall. Anser att förändringarna/förbättringarna bör genomföras till säsongen 2011.
Miljöpartiet: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
Moderaterna: INGET YTTRANDE.
Folkpartiet: INGET YTTRANDE.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-04-19 § 157 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

____________________________

§ 133

Dnr 2011/84-109 KS

Motion (ÖP) - Högspänningsledning i Rälla.
Ölandspartiet föreslår i motion 2011-03-24 att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt vederbörande kommunal instans att förelägga Eon att inom
preciserad snar framtid lägga ledningen förbi Rälla i kabel under jord,
samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att hos Energimyndigheten begära omprövning av gällande koncession beträffande ledningen förbi Rälla.
Motionen har varit på remiss 2011-03-25--04-26 och remissvar har inkommit från
Centerpartiet: Avslag, pågående ärende.
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Avslag, diskussion pågår redan med Eon.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-03 § 185 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkande
Thomas Johnsson (M) yrkar avslag på motionen.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

____________________________

§ 134
Meddelanden och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger
redovisningen tillsammans med övriga meddelanden till handlingarna
(BILAGA 1).
____________________________

§ 135

Dnr 2011/148-033 KS

Information från arbetsmarknadsavdelningen.
Arbetsmarknadsavdelningens administrativa chef Agneta Dahlberg informerar om verksamheten. Inom avdelningen är sex personer anställda
inom administrationen.
Verksamheten omfattar bland annat
- feriearbete för ungdomar i dagsläget 40 som arbetar 4 tim/dag under 4
veckor. Ungdomarna får lön enligt avtal.
- jobbgaranti enligt avtal med arbetsförmedlingen. I dagsläget 15 personer varav 5 från Fas3.
- RAMP-projektet, ett samarbetsprojekt tillsammans med Nybro, Kalmar,
Emmaboda, Lessebo, Mörbylånga och Kalmar kommuner. För Borgholms del omfattas 14 personer av projektet.
- Ölandslego som ger daglig sysselsättning för ca 20 personer.
- caféverksamhet på Ekbacka.
- naturvård åt Borgholm Energi och länsstyrelsen.
- snickeri av stättor, skyltar och stängsling åt länsstyrelsen.
- gräsklippning åt pensionärer och handikappade.
- parkskötsel runt Ekbacka.
- systuga.
Dessutom administrerar avdelningen flyktingmottagningen. Som enligt
avtal med Migrationsverket omfattar 25 personer/år dessutom kommer
kommunens mottagande av 5 ensamkommande barn/år även att administreras.
Totalt administrerar avdelningen ca 170 personer/år.
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Rehabprojektet i Samordningsförbundets regi som pågått under tre år,
avslutades i maj 2011.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
____________________________

§ 136
Information
Under sammanträdet informeras om
- fortsatta rekryteringen av ny kommunchef.
- att den tidigare utlovade utbildningen Hotell-Turism på Ölands Gymnasium inte kommer att starta i år på grund av för lågt antal sökande.
____________________________
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Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Statsbidrag till kommunerna för
ökade kostnader till följd av
satsningen på den högre
bidragsnivån inom studiemedlet
för vissa arbetslösa ungdomar i
åldrarna 20-24 år., Skolverket
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BILAGA 1 KS 2011-06-07 § 134
Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2011.1321

KS
2011-06-07

In
Beslut om bidrag med 73 645
kronor för utbetalda
hemsändningsbidrag år 2010.
Utbetalas till kommunens
bankgiro., Tillväxtverket

2011.1343

KS
2011-06-07

In
Beslut 2011-04-27 § 104 - att
godkänna samrådshandlingarna.,
Miljö- och byggnadsnämnden

2011.1367
2009/362 KS 214

KS
2011-06-07

In
Kallelse till kongress, Sveriges
Kommuner och Landsting

2011.1369

KS
2011-06-07

In
Beslut om utökning av och
skyddsföreskrifter för det statliga
byggnadsminnet Ölands Norra
Uddes fyrplats.,
Kulturdepartementet

2011.1370

KS
2011-06-07

In
Beslut m a a länsstyrelsens svar
ang översvämningsproblematiken
på Öland.
ÖKF ger Anders Sporrong i
uppdrag att lyfta ärendet med
kommunernas planinstanser.,
Ölands kommunalförbund

2011.1372

KS
2011-06-07

In
ÖKF 2011-04-15 § 35 Ny taxa
för sotning och
brandskyddskontroll, Ölands
Kommunalförbund

2011.1373

KS
2011-06-07
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MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-06-07
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Sida 2 (2)

BILAGA 1 KS 2011-06-07 § 134

Riktning
Info
Ärendemening
Notering
Handläggare
In
Kungörelse antagen Vinkraftsplan
för Kalmar kommun, Tematiskt
tillägg till översiktsplanen,
Kalmar kommun

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2011.1449

KS
2011-06-07

In
Avslår ansökan, Länsstyrelsen
Kalmar län

2011.1500
2010/280 KS 311

KS
2011-06-07

2011.1575
2011/77 KS 108

KS
2011-06-07

In
Beslut 2011-05-19, mål nr 4821- Politiska uppdrag 2010-2014,
10. Avvisar begäran om
avsägelser och val
vittnesförhör med åberopat vittne,
avslår yrkandena om muntlig
förhandling och
editionsföreläggande,
Förvaltningerätten i Växjö

2011.1594
2010/330 KS 116

KS
2011-06-07

In
Protokoll 2011-05-15 om inställd Arrendeavtal Solbergatäkten 1:1
förrättning avseende
Köpingbaden
fastighetsreglering mellan
Solberga 2:13 och Solbergatäkten
1:1, Lantmäteriet

2011.1625
2008/565 KS 261

KS
2011-06-07

In
Länsstyrelsen saknar befogenhet
att agera i detta tillsynsärende.
Ärendet översänds därför till
kommunen för handläggning.,
Länsstyrelsen Kalmar län

Winess 4.02-471
© Bardeli Datasystem 1986-2009

Remiss - ansökan om
hastighetsegränsning 70 km/h väg
136 Köpingsvik-Lundegård

Angående åtgärder utförda vid
Kesnäs udde. Anmälan till
Länsstyrelsen från Gunnar Sköld

2011-05-25
Antal:12

07:09
HAMED

Borgholms kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Sida 1 (1)
Kommunstyrelsen 2011-06-07
Kommunchefen
BILAGA 1 KS 2011-06-07 § 134

Kommunkansliet

Info
Ärendemening
Tillstånd till allmän
kameraövervakning, Apoteket Hjorten i
Borgholm, Kommunchefen
Delegationsbeslut, kommunchefen
Bifall till placering av friggebod,
Persnäs-Sandvik 1:60. Exp.
J.Nordanstig, Kommunchefen
Delegationsbeslut, kommunchefen
Grannyttrande, Plogen 2 och Borgholm
11:1. Ingen erinran. Exp. MBN,
Kommunchefen
Delegationsbeslut, kommunchefen

Winess 4.02-471
© Bardeli Datasystem 1986-2009

Notering
Diarienr

Hid
Diplankod
2011.1365

Besl.inst
Datum
Sammtr.dat Handl
KS
2011-05-06

2011/107

002
2011.1458

2011-06-07 KC
KS
2011-05-11

2011/107

002
2011.1495

2011-06-07 KC
KS
2011-05-17

2011/107

002

2011-06-07 KC

2011-05-25
Antal:3

07:12
HADEL

Borgholms kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Sida 1 (2)
Kommunstyrelsen 2011-06-07
Christer Petersson BILAGA 1 KS 2011-06-07 § 134

Kommunkansliet

Info
Ärendemening
Ansökan bifalles, Allsång torget,
Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande över ansökan om
gatupratare/varuexponering. Bifall
(Dnr 522-2176/11), Planeringschef
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande uteservering JRM i Växjö AB,
Västra Kyrkogatan 3 ( Dnr 522-224311) Bifall
, Planeringschef
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Yttrande uteservering Pappa Blå,
Storgatan 3 K ( Dnr 522-2174-11)
Bifall, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om
parkeringsförbud i Sandvik, Sandviks
Torgkommitté. Inget att erinra,
Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Markupplåtelseavtal, nya 12 kV
jordkablar i Räpplinge, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Mobila Poliskontoret i Löttorp, inget att
erinra, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Marknadsstånd S. Långgatan i
anknytning till societetsparken, Louise
Lion. Inget att erinra, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Mobila Poliskontoret Byxelkrok. Inget
att erinra, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen

Winess 4.02-471
© Bardeli Datasystem 1986-2009

Notering
Diarienr

Hid
Diplankod
2011.1327

Besl.inst
Datum
Sammtr.dat Handl
KS
2011-05-12

2011/92

002

2011-06-07 CP

2011.1328

KS

002

2011-06-07 CP

2011.1329

KS

002

2011-06-07 CP

2011.1330

KS

002

2011-06-07 CP

2011.1472

KS

002

2011-06-07 CP

2011.1473

KS

002

2011-06-07 CP

2011.1476

KS

002

2011-06-07 CP

2011.1477

KS

002

2011-06-07 CP

2011.1478

KS

002

2011-06-07 CP

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011-05-02

2011-05-02

2011-05-02

2011-05-12

2011-05-13

2011-05-13

2011-05-13

2011-05-13

2011-05-25
Antal:14

07:14
HADEL

Borgholms kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Sida 2 (2)
Kommunstyrelsen 2011-06-07
Christer Petersson BILAGA 1 KS 2011-06-07 § 134

Kommunkansliet

Info
Ärendemening
Marknadsstånd S. Långgatan i
anslutning till societetsparken,
Stenlund. Inget att erinra,
Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Kaffetorpet The Real Group, Piffen.
Inget att erinra., Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Bo Kaspers orkester, Slottet, Piffen.
Inget att erinra., Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Tillstyrkan allmän plats
cirkusföreställning, Olympia.,
Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Tillstyrkes gatupratare/varuexponering
utanför Krutbodens Café,
Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen

Winess 4.02-471
© Bardeli Datasystem 1986-2009

Notering
Diarienr

Hid
Diplankod
2011.1479

Besl.inst
Datum
Sammtr.dat Handl
KS
2011-05-13

2011/92

002

2011-06-07 CP

2011.1480

KS

002

2011-06-07 CP

2011.1481

KS

002

2011-06-07 CP

2011.1484

KS

002

2011-06-07 CP

2011.1485

KS

002

2011-06-07 CP

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011-05-13

2011-05-13

2011-05-13

2011-05-13

2011-05-25
Antal:14

07:14
HADEL

BILAGA 1 KS 2011-06-07 § 134

PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-07
2011-04-19
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163

Prioriteringsgrund för Styrel
Förändrat arrende, Kesnäsudden
Remiss – hastighetsbegränsning till 30 km/h, Solberga Gård
Fastighetsförsäljning, Stugan 2
Revidering av tomtpriser
Anhållan om förvärv av Tings Ene 1:14
Eventuellt skötselavtal, Sporthallen i Borgholm
Avtal, Kapelluddens Camping
Medborgarförslag (Tommy Melin m fl) – områdesbestämmelser för vår del
av stenkusten
Remiss – åtgärder utförda vid Kesnäs udde
Uppföljningsmöte, miljö- och byggnadsnämnden
Information, rekrytering av kommunchef
Information, Borgholm Slott
Motion (C) – ombyggnation av fd Ekbacka 1 och 2 till lägenheter
Motion (Sven-Ingvar Nilsson C) – förbättringsåtgärder vid badstränderna i
Borgholm
Revidering av arkivreglemente för Borgholms kommun
Delegation, telefonabonnemang
Skrivelse gällande medlemsavgift i Samordningsförbundet
Utökat antal feriearbetare
Regional utvecklingsstrategi (RUS) 2012
Information

2011-04-26
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168
§ 169
§ 170
§ 171
§ 172

Konferens, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Godkännande av garantiavtal och regressavtal, Kommuninvest
Uppdatering av policydokument; Ekonomiska styrprinciper. Föreskrifter för
kommunens redovisning samt Penninghantering i Borgholms kommun
Skrivelse gällande ställplatser för husbilar
Inbjudan till samråd, översiktsplan för Kalmar kommun
Utställning av fördjupad översiktsplan Kvarnholmen, Kalmar kommun
Kommunal information i Eniros telefonkatalog
Förslag till avtal turistcykelleden Fyr till Fyr på Öland – åtgärder för att
förbättra infrastrukturen för turismcykling
Ombud – vattendom Byxelkroks hamn

BILAGA 1 KS 2011-06-07 § 134
§ 173
§ 174
§ 175
§ 176
§ 177

Förslag till tomträttsavtal, Skriketorp 1:25
Placering av lottkiosker, Borgholms torg
P N Lindströms fond
Inbjudan, ekologisk center Solberga gård
Information

2011-05-03
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192

Projekt servicepunkt i Byxelkrok – Hela Sverige ska leva
Borgholms torg
Projekt utbildning i Samhällsorientering för asylsökande
Arrendeavtal, del av Byxelkrok 1:1
Anhållan om markförvärv, Bredsättra
Byggnation av fördelningsstation, Föra 2:3
Anhållan om investering – Höj- och sänkbara basketkorgar och
innebandysarg till Borgholms Sporthall
Motion – (ÖP) – Högspänningsledning i Rälla
Medfinansiering
Lokalsituationen i Stadshuset
Ansökan om medfinansiering, Landsbygdsmentorerna
Ansökan om utbildningsbidrag, nämndemän
Återrapportering, LRF kommungrupp
Återrapportering, styrgrupp för Ölands Gymnasium/KomVux
Information

