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§ 164
Öppet sammanträde.
Kommunstyrelsen godkänner
att

dagens sammanträde är öppet för allmänheten.

Annonsering har skett i lokalpressen.
____________________________
§ 165

Dnr 2010/338-411 KS

Remiss - översyn av utökat strandskydd på Öland.
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer i remiss 2011-05-11 om kommunens synpunkter senast 2011-10-03 på genomförd översyn av det utökade strandskyddet på Öland.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslog 2011-08-14 § 187 kommunstyrelsen lämna yttrande och synpunkter på det utökade strandskyddet
enligt nämndens förslag.
Miljö- och byggnadschef Göran Borgö redogör för ärendet.

Yrkanden
Maria Lindmark (MP), Bengt Jonsson (S) och Mikael Almqvist (KD) yrkar
att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige.
Maria Lindmark (M) yrkar att 300 m strandskydd ska gälla på följande
platser B02 Byxelkrok-Sandviken, B03 Sandviken-Byrums Sandvik, B04
Byrums Sandvik-Allvedsjö bodar. B08 Djupvik-Äleklinta, B12 EkerumStora Rör, B14 Grankullaviken-Böda, B15 Böda-Kesnäs. I nämnda områden finns genomgående höga natur- och friluftsvärden. Miljöpartiet anser
att framtida nybyggnation i områdena bör och kan ske utan att inskränka
på det utökade strandskyddet på 300 m.
Peder Svensson (C) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens yttrande.
Proposition 1
Vid proposition på yrkandet att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Därmed har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Proposition 2
Vid proposition på Maria Lindmarks yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med miljöoch byggnadsnämndens förslag lämna följande yttrande och synpunkter
på det utökade strandskyddet (enligt länsstyrelsens områdesindelningar):
att

100 m strandskydd återinträder vid upphävande/ändring av detaljplaner.
Även om strandskyddet undantas i föreslagna områden är det inte
liktydigt med att områdena är tänkta att exploateras fullt ut
Kommunen anser att formellt skyddade områden som ligger inom
det utökade strandskyddet som exempelvis naturreservat inte
nödvändigtvis behöver dubbla skydd som strandskyddet kommer
att utgöra.

att

Hornsjöns strandskydd på 200 m på land och 100 m i vattnet ska
gälla.
Hornsjön är norra Ölands viktigaste vattentäkt. Framtida regleringar
av vattennivån kan komma att ske. Miljön runt sjön är till stor del
orörd/obebyggd med känsliga våtmarksområden.

att

B 01 Ölands norra udde-Byxelkrok, inom sammanhållen bebyggelse ska 100 m strandskydd gälla.
Befintlig bebyggelse norr om Byxelkrok, delvis sammanhängande,
utanför detaljplan. Endast 100 m strandskydd bör gälla. Tillkommande bebyggelse bör givetvis inte ske väster om befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse längre ifrån stranden påverkar sannolikt
strandskyddets syften i mindre omfattning. Från campingplatsen
och ca 1000 m norrut öster om Neptunivägen utgör vägen en naturlig gräns för strandskyddets syften. Neptuni åkrar har en stor
betydelse för det kustnära friluftslivet.

att

B 02 Byxelkrok-Sandvik, inom Enerums golfbana och sammanhållen bebyggelse ska 100 m strandskydd gälla.
Från Enerums golfbana i norr och söderut till Enerum 2:44 bör endast 100 m strandskydd gälla. I området finns delvis sammanhållen bebyggelse. Tillkommande bebyggelse bör givetvis inte ske
väster om befintlig bebyggelse. Det kustnära friluftslivet rör sig i
stort sett väster om Hagskogsvägen. Hagskogsvägen utgör en naturlig gräns mellan kust och land.
Strax norr om Enerum 2:7 (Hagskogsvägen) och söderut till Enerum 4:20 (Hunderum västra sjögata) föreslås 100 m strandskydd.
Det finns befintlig bebyggelse både väster och öster om Hagskogsvägen och vägen utgör en naturlig gräns för det kustnära friluftslivet. Ny bebyggelse längre ifrån stranden påverkar sannolikt
strandskyddets syften i mindre omfattning.

att

Justerandes sign

B 03 Sandviken-Byrums Sandvik, inom sammanhållen bebyggelse ska 100 m strandskydd gälla.
Delar av utpekat område i andra stycket B 02, sträcker sig även in
i detta område.
Utdragsbestyrkande
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Från Hunderum 3:2 i norr till Fagerum 3:20 i söder föreslås 100 m
strandskydd. Tillkommande bebyggelse bör givetvis inte ske väster
om befintlig bebyggelse. Naturreservatet Bödakusten västra föreslås utgöra gräns där det faller inom det utökade strandskyddet.
Befintlig bebyggelse öster om Hagskogsvägen utgör en naturlig
gräns för det kustnära friluftslivet. Tillkommande bebyggelse bör
givetvis inte ske väster om befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse
längre ifrån stranden påverkar sannolikt strandskyddets syften i
mindre omfattning.

Justerandes sign

att

B 04 Byrums Sandvik-Alvedsjö bodar, inom sammanhållen bebyggelse ska 100 m strandskydd gälla.
Område vid Ålkistan. Detaljplan och sammanhållen bebyggelse
utanför plan finns. Horns kustväg bör utgöra gräns för det utökade
strandskyddet, som utgör en naturlig gräns för det kustnära friluftslivet. Tillkommande bebyggelse bör givetvis inte ske väster om
befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse längre ifrån stranden påverkar
sannolikt strandskyddets syften i mindre omfattning.

att

B 05-B 06 Alvedsjö bodar-Sandvik, strandskydd ska gälla enligt
remiss.

att

B 06 Grytehamn-Sandvik, strandskydd ska gälla enligt remissen.

att

B 07 Sandvik-Djupvik Inom sammanhållen bebyggelse ska 100
m strandskydd gälla.
Arbete med fördjupad översiktsplan pågår, Djupvik-Lofta. VAutbyggnad planeras. Området utgörs delvis av stenbrottet (i norr)
och kustnära sammanhållen bebyggelse. Lofta Kustväg utgör en
naturlig gräns för det kustnära friluftslivet.

att

B 08 Djupvik-Äleklinta Inom sammanhållen bebyggelse ska 100
m strandskydd gälla.
Arbete med fördjupad översiktsplan pågår, Djupvik-Lofta. VAutbyggnad planeras. Området utgörs av kustnära sammanhållen
bebyggelse. Grönviks Kustväg utgör en naturlig gräns för det kustnära friluftslivet. VA-utbyggnad planeras.

att

B 09 Äleklinta-Nedra Vannborga, inom sammanhållen bebyggelse ska 100 m strandskydd gälla.
I Äleklinta finns detaljplaner och sammanhållen bebyggelse utanför
detaljplan. Tillkommande bebyggelse bör givetvis inte ske väster
om befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse längre ifrån stranden påverkar sannolikt strandskyddets syften i mindre omfattning.

att

B 10 Nedra Vannborga-Borgholm, inom sammanhållen bebyggelse ska 100 m strandskydd gälla.
I Nedra Vannborga finns sammanhållen bebyggelse utanför detaljplan som bör kunna utvecklas. Tillkommande bebyggelse bör givetvis inte ske väster om befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse längre ifrån stranden påverkar sannolikt strandskyddets syften i mindre
omfattning.
Från Lundegård i norr till Borgholm i söder ingår i stort sett hela
Utdragsbestyrkande
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kusten, förutom några större områden som Blå Rör, Sjöstugeudden
och Kapelludden i detaljplaner. Endast 100 m strandskydd bör
att

B 11 Borgholm-Ekerum, strandskydd ska gälla enligt remissen.

att

B 12 Ekerum-Stora Rör, 100 m strandskydd ska gälla strax norr
om Stora Rör för tätortsutveckling.
Strax norr om Stora Rör föreslås bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse i fördjupad översiktsplan, 100 m strandskydd bör
gälla för eventuell vidare utveckling av tätorten.

att

B 13 Grankullaviken, inom sammanhållen bebyggelse ska 100 m
strandskydd gälla.
Sammanhållen bebyggelse. Endast 100 m strandskydd bör gälla
vid Grankullaviks södra del. En större trafikerad väg, Grankullavägen, sträcker sig genom en stor del av bebyggelsen. Tillkommande
bebyggelse bör givetvis inte ske norr om befintlig bebyggelse. Ny
bebyggelse längre ifrån stranden påverkar sannolikt strandskyddets syften i mindre omfattning.

att

B 14 Grankullaviken-Böda, inom camping ska 100 m strandskydd gälla.
Campingplats i Norrböda, endast 100 m strandskydd bör gälla för
eventuell utveckling av näring.

att

B 15 Böda-Kesnäsudden, inom sammanhållen bebyggelse ska
100 m strandskydd gälla.
Inom Kesnäs finns ett stort antal detaljplaner med sammanhållen
bebyggelse. Området kan utvecklas och 100 m strandskydd bör
gälla.

att

B 16 Kesnäsudden-Källa, Högby Sjögata utgör gräns för strandskyddet.
Sydost om Högby kyrka bör Högby Sjögata utgöra gräns för
strandskyddet mot öster. Delar av området väster om vägen är utpekat för bebyggelse i fördjupad översiktsplan ”Sätt Löttorp på
kartan”.

att

B 17 Källa-Persnäs, strandskydd ska gälla enligt remissen.

att

B 18 Persnäs-Föra, vägen Tallarna ska utgöra gräns för strandskyddet.
Ca 250 m av vägen Tallarna vid Södvikens nordvästra del bör utgöra gräns för strandskyddet. Vägen utgör en naturlig avgränsning
för det rörliga friluftslivet.

att

B 19-B 22 Föra-Norra Möckleby, strandskydd ska gälla enligt remissen.

Tillgängligheten och skyddet av strandområdena är en tillgång och förutsättning för kommunens utvecklingsmöjligheter i framtiden. Utan att inskränka på strandskyddets syften ser kommunen att vissa områden kan
kompletteras med tillkommande bebyggelse.
Justerandes sign
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Borgholms kommun ser positivt på att länsstyrelsen har undantagit det
utökade strandskyddet i kommunen från ett antal tidigare föreslagna områden.
Eftersom det råder ett högt tryck på nya tomter för bostäder och fritidsbebyggelse ser kommunen att redan ianspråktagna kustnära områden för
bebyggelse bör kunna utvecklas. Områden där det utökade strandskyddet
100-300 m föreslås tas bort bidrar till att tidigare bebyggda områden kan
utvecklas och att orörda områden kan förbli obebyggda.
För att underlätta handläggning ser kommunen att 100 m strandskydd
bör återinträda vid upphävande/ändring av detaljplaner. Även om strandskyddet undantas i föreslagna områden är det inte liktydigt med att områdena är tänkta att exploateras fullt ut. Platserna måste bedömas lämpliga ur samtliga prövningskriterier.
Kommunen anser att formellt skyddade områden som ligger inom det utökade strandskyddet som exempelvis naturreservat inte nödvändigtvis
behöver dubbla skydd som strandskyddet kommer att utgöra.
Hornsjöns strandskydd (200 m på land och 100 m ut i vattnet) bör fortsatt gälla. Hornsjön är norra Ölands viktigaste vattentäkt. Framtida regleringar av vattennivån kan komma att ske. Miljön runt sjön är till stor
del orörd/obebyggd med känsliga våtmarksområden.
Reservation mot beslutet
Maria Lindmark (MP)
____________________________

§ 166

Dnr 2011/37-042 KS

Budgetuppföljning för hela kommunen augusti 2011.
Tf ekonomichef Carina Cerafiani redogör för kommunens totala budgetuppföljning för augusti 2011.
Resultatet är efter åtta månader plus 1,4 mkr.
Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit var sista augusti plus 21
mkr. Det positiva saldot beror på en kombination av det nya lån på 36,6
mkr som togs upp i slutet av juni, investeringsstopp samt en eftersläpning
av debiteringen för ombyggnationen för Slottskolan och Ekbacka. Eftersläpningen uppgår till ca 7 mkr och kan innebära en total utbetalning på
ca 15 mkr under september.
Investeringsbudgeten uppgår till 68,6 mkr. I redovisningen ingår även
beslutade överföringar från 2010 med 12,6 mkr. Till och med augusti är
30,8 mkr investerade, vilket är en ökning med 16,4 mkr från föregående
uppföljning i juli, av dessa avser 13,3 mkr Slottsskolan och 2,1 mkr EkJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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backa. I beloppet ingår även kostnader för översiktsplan och Borgholms
försköning.
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 budgetuppföljningen med godkännande till
handlingarna.
____________________________

§ 167

Dnr 2011/72-736 KS

Information, avtal med Sibbarps taxi.
Tf ekonomichef Carina Cerafiani informerar att Borgholms kommun efter
rekommendation av advokat Henrik Seeliger upphävt avtalen med Sibbarps
i Limhamn AB med omedelbar verkan.
____________________________

§ 168

Dnr 2011/78-041 KS

Investeringsstopp.
Budgetberedningen beslutade 2011-03-01 § 4
att införa ett tillfälligt investeringsstopp från och med 2011-03-01 och
sex månader framåt. Alla investeringar ska redovisas till samt beslutas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-12 § 76
att vid sammanträde 2011-08-16 pröva frågan om fortsatt investeringsstopp efter 2011-08-31.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-09 meddelades att någon total redovisning över det ekonomiska läget inte kommer
att kunna presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-08-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-09 § 311 kommunstyrelsen
att bibehålla investeringsstoppet tills dess kommunstyrelsen vid sitt samJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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manträde 2011-09-13 prövar frågan om eventuell fortsättning, samt
att delegera till arbetsutskottet att i samråd med CESAM bedöma och
eventuellt besluta om investeringar för nödvändiga brandskydds- och
arbetsmiljöåtgärder.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-08-16 lyfter kommunchef Lars
Frick ett antal nödvändiga investeringar som måste genomföras för att
verksamheterna ska fungera.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-08-16 § 150
att bibehålla investeringsstoppet tills dess kommunstyrelsen vid sitt
sammanträde 2011-09-13 prövar frågan om eventuell fortsättning,
samt
att delegera till arbetsutskottet att i samråd med CESAM bedöma och
eventuellt besluta om investeringar för nödvändiga skyddsåtgärder
och arbetsmiljöåtgärder för verksamheterna.

Vid dagens sammanträde redogör tf ekonomichef Carina Cerafiani för
ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bibehålla investeringsstoppet tills vidare, samt

att

uppdra till chefsgruppen att till kommunstyrelsens sammanträde
2011-10-11 redovisa de nödvändiga investeringar för år 2011 som
framgent annars avsevärt kan fördyras.

Kommunstyrelsens delegationsbeslut 2011-08-16 § 150 kvarstår.
____________________________

§ 169

Dnr 2011/218-042 KS

Delårsbokslut 2011.
Tf ekonomichef Carina Cerafiani redogör för förslag till text för kommunstyrelsens räkning i delårsbokslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till ledamöterna
att

senast 2011-09-30 lämna eventuella synpunkter på texten till ekonomiavdelningen.

____________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

§ 170

sid 9 (23)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-09-13

164-185

Dnr 2010/40-042 KS

Budget 2011, Borgholms Slott.
Kommunfullmäktige delegerade 2010-12-20 § 203 till kommunstyrelsen
att fastställa budget för slottsverksamheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-23 i egenskap
av budgetberedning, kommunstyrelsen
att godkänna budget 2011 för Borgholms Slott.

Vid dagens sammanträde redogör ekonom Linda Kjellin för framtaget förslag till budget för slottsverksamheten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna budget 2011 för Borgholms Slott (BILAGA 1)

____________________________

§ 171

Dnr 2011/138-041 KS

Budget 2012.
Tf ekonomichef Carina Cerafiani redogör för budgetarbetet gällande kommunstyrelsens budgetram.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomiavdelningen och kommunchef Lars
Frick
att

arbeta vidare med att få ner kostnaderna för kommunstyrelsens
budget.

____________________________

Justerandes sign
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Dnr 2011/206-106 KS

Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun.
Säkerhetsingenjör Anders Sporrong redogör för framtagen risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun. En risk- och sårbarhetsanalys ska
upprättas vid varje ny mandatperiod och därefter revideras varje år. Målsättning med en analys är att den ska vara
- underlag för samhällsviktiga verksamheters planläggning för att förebygga extraordinära händelser (risker och sårbarheter)
- underlag för samhällsviktiga verksamheters planläggning för att hantera extraordinära händelser.
- underlag för övriga verksamheter och enskilda att bättre kunna hantera risker kopplat till extraordinära händelser.
- utgöra kommunens redovisning av lagstadgade krav inom området.
Följande verksamheter har deltagit i arbetet för att ta fram analysen:
kommunledningskontoret, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen
samt räddningstjänsten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-09-06 § 372 kommunstyrelsen
att godkänna Risk- och sårbarhetsanalysen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun
2011.

Analysen kommer att ingå i kommunens Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinär händelse som revideras under hösten.
____________________________

§ 173

Dnr 2010/364-106 KS

LUPP-arbetet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-02-03 § 32 bland
annat
att utse ordförandegruppen som styr- och arbetsgrupp för kommunens
LUPP-arbete.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2011-08-30 redovisade kommunchef Lars Frick för önskemålet att bättre förankra och öka det
politiska inflytandet över verksamheten.
Kommunstyrelsen arbetsutskott förslog 2011-08-30 § 368 kommunstyrelsen
Justerandes sign
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att godkänna den nya organisationen med kommunstyrelsen som styrgrupp.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna den nya organisationen som innebär att kommunstyrelsen är styrgrupp och ledningsgruppen består av
Johanna Nilsson kultur- och fritidsnämndens ordförande och ansvarig ungdomspolitiker,
Eva Karlström socialnämndens ordförande,
Christina Ateva utbildningsnämndens ordförande,
Inger Sundbom ledamot samt
Anette Axelsson ungdomssamordnare och föredragande tjänsteman.

____________________________

§ 174

Dnr 2010/364-106 KS

Information om LUPP-arbetet.
Ungdomssamordnare Anette Axelsson och ungdomspolitiker Johanna Nilsson presenterar sig och informerar om det arbete som pågår och planeras
för ungdomarna. Vidare framförs önskemål att kommunen ska ingå i Det
goda mötet.nu som är en del av Regionförbundets projekt Unga i Samverkan 2011-2013.Övriga delar, där kommunen redan deltar, är Från LUPP
till handling och Föreningen Kumulus.
I samband med Regionförbundets remiss över Unga i Samverkan 20112013 beslutade kommunstyrelsen arbetsutskott 2011-03-29 § 105
att för sin del delta i Unga i Samverkan 2011-2013 avseende Från LUPP
till handling 2011-2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-04-29 § 205
att ingå som medlem i Föreningen Kumulus.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

även ingå i Det goda mötet.nu från och med september 2011.

____________________________

Justerandes sign
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Dnr 2009/405-294 KS o.2010/134-253 KS

Information, försäljning av Böda och Södviks skolbyggnader.
Planeringschef Christer Petersson redogör på förfrågan från Bengt Jonsson
(S) och Mikael Almqvist (KD) hur uppdraget med försäljning av skolbyggnaderna i Böda och senare även i Södvik fortgår.
____________________________

§ 176

Dnr 2011/138-041 KS

Förslag på verksamhetsmål kommunstyrelsen.
Tf ekonomichef Carina Cerafiani redogör för förslag till verksamhetsmål
utifrån föreslagen Vision 2020. Upplägget för verksamhetsmålen överensstämmer med andra kommuners sätt att arbeta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-30 § 348 kommunstyrelsen
att godkänna verksamhetsmålen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

för sin del godkänna följande verksamhetsmål
1. Borgholms kommun - en attraktiv och företagsvänlig kommun.
2. Borgholms kommun - en hållbar kommun som värnar om det
närproducerade.
3. Borgholms kommun- en ekonomisk medveten kommun som
aktivt arbetar för ett ökat samarbete inom länet.
4. Borgholms kommun- har ett öppet arbetssätt och en öppen dialog med anställda och medborgare för att de ska känna ansvar
och delaktighet.

att

godkänna följande verksamhetsmål för teknisk service
1. Borgholms kommuns infrastruktur och offentliga miljö ska upplevas som attraktiv och välskött.
2. Teknisk service - en effektiv och serviceinriktad verksamhet.

att

uppdra till ekonomiavdelningen att tillsammans med kommunledningskontoret och Agenda 21-gruppen ta fram förslag på indikatorer för att kunna kontrollera måluppfyllelsen.

____________________________
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Dnr 2011/200-040 KS

Ny budgetmodell
Kommunfullmäktige uppdrog 2010-12-20 § 203 till ekonomiavdelningen
att inför åren 2012 och 2013 arbeta vidare med budgetmodeller för att
tydliggöra kommunens resursfördelning och dess inverkan på kommunens resultat och koppla mätbara tydliga verksamhetsmål till budgetuppföljning och redovisning.
Vid dagens sammanträde redovisar ekonomichef Evert Kvarneke ärendet.
Avsikten med uppdraget är att hitta en modell som med hjälp av nycklar,
enhetstal, à-priser, prestationstal eller dylikt, fördelar resurserna mellan
nämnder och styrelser på ett annorlunda sätt än vad som sker genom den
traditionella rambudget kommunen idag använder sig av.
Ekonomiavdelningen anger två skäl till att vänta till budgetarbetet 2013
med att pröva en ny budgetmodell.
- För det första finns en del av den sortens objektiva mått som kan komma i fråga i systemet för nationell utjämning. En ny budgetmodell kan
med fördel använda sig av uppgifterna där. Eftersom det pågår en
översyn av utjämningen, den ska vara klar till den 1 januari 2013, är
det bättre att invänta den färdiga utredningen.
- För det andra har nämnder och styrelser redan fått sig tilldelat budgetramar för 2012 av kommunstyrelsen. Dessa förutsättningar följer man
nu i arbetet med budget 2012. Att senare i höst komma med nya
förutsättningar, nya ”ramar”, med krav på nya omfördelningar, skulle
troligen försvåra och försena arbetet med att få ihop ett budgetförslag
till fullmäktige.
Det noteras att arbetet med mätbara verksamhetsmål till budgetuppföljning och redovisning fortgår inför budget 2012.
Kommunstyrelsen föreslog 201-08-23 § 330 i egenskap av budgetberedning, kommunstyrelsen
att godkänna att arbetet med ny budgetmodell avvaktas till budgetarbetet för 2013.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna att arbetet med ny budgetmodell avvaktas till budgetarbetet för år 2013.

____________________________
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Dnr 2011/139-100 KS

Remiss - betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den
kommunala utjämningen (SOU 2011:39).
Finansdepartementet inbjuder 2011-05-16 landets kommuner att senast
2011-09-15 lämna synpunkter på betänkandet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2011-05-31 § 238 till
kommunchef Lars Frick
att till arbetsutskottets sammanträde 2011-09-06 inkomma med eventuella synpunkter på betänkandet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-30 § 349 kommunstyrelsen
att ansluta sig till Sydsams remissvar.

Vid dagens sammanträde redogör ekonomichef Evert Kvarneke för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerandes sign

ansluta sig till Sydsams remissvar som instämmer i att huvudsyftet med utjämningssystemet ska vara att skapa likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och landsting samt att
kostnadsutjämningen ska baseras på mätbara och för kommuner och landsting opåverkbara faktorer.
Av remissvaret framgår följande avvikande uppfattningar:
- Variabler som styr kostnadsutjämningen bör prövas med kortare
tidsintervall än vad som hittills skett med avsikt att se om de
fortfarande äger samma giltighet som när de infördes.
- Det är bra att möjligheten till mellankommunal utjämning behålls
för kollektivtrafiken men vi anser att denna också bör omfatta
färdtjänst då denna överförs till landsting/region.
- Vi anser att kommitténs förslag borde innehålla förslag till hur
kommunerna och landstingen kan kompenseras för de idag ca 4
miljarder kronor i skatteintäkter som inte tillförs kommunernas
skatteunderlag. Regeringen bör tillsätta en särskild utredning
snarast med direktiv att utreda hur full kompensation kan ske till
kommunerna och att dessa inte är ekonomiskt beroende av vilka
avtal staten tecknar eller tillämpningen av dessa.
- Det är djupt otillfredsställande att ett kärnområde som LSS inte
berörs i utredningen. Vår huvudståndpunkt är att finansiering av
LSS i sin helhet ska vara ett statligt ansvar.
- När det gäller modellen för utjämning avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet är vi i huvudsak positiva
till förslaget. Vistelsetiden är en viktig komponent men det finns
flera andra variabler som också påverkar kostnaden i förskolan
som t ex barnens socioekonomiska bakgrund och någon sådan
Utdragsbestyrkande
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variabel föreslås inte.
- Förklaringsfaktorerna för IFO riskerar att gälla just nu och förändras relativt snabbt, vilket denna och tidigare uppföljningar visat.
Därför bör en uppföljning ske regelbundet, förslagsvis vart tredje
år.
- Med hänvisning till den osäkerhet som råder kring de faktorer
som ska förklara strukturella löneskillnader förordas att modellen
bara får ett genomslag motsvarande 50 %.
____________________________

§ 179

Dnr 2011/105-048 KS

Ansökan om stöd/ägarandel, Framtid Borgholm.
Eddie Forsman (M) är ordförande vid kommunstyrelsens behandling av
ärendet 2011-09-13.
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.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-10 § 105
att för år 2011 ingå med 250 tkr 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 2011-0913, samt
att medel anvisas ur kommunstyrelsens konto 1010-1300 för år 2011.
Maria Lindmark (MP) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för eget yrkande att bidraget ska kvarstå på 200 tkr.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-23 lyfte Ilko
Corkovic (S) frågan om ärendet avseende bidrag för år 2012 och 2013
kan behandlas vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen.
Föreningen arbetar med rekrytering av ny centrumledare och behöver beJusterandes sign
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sked om säkerställt bidrag från kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-23 § 347 kommunstyrelsen
att under förutsättning att verksamhetsplan, utvärdering och ekonomisk
redovisning redovisas till sammanträdet 2011-09-13 godkänna ett bidrag om 250 tkr/år för år 2012 och 2013.

Vid dagens sammanträde redogör vice ordförande Eddie Forsman (M) för
ärendet. Föreningen har lämnat in verksamhetsplan och ekonomisk redovisning enligt begäran. Enligt föreningens stadgar antagna 2008 ska ägarandelen uppgå till högst 200 tkr.
Yrkanden
Maria Lindmark (MP) yrkar att ägarandelen ska betalas enligt stadgarna,
200 tkr.
Daniel Nilsson (C), Pia Holgersson (S) och Mikael Almqvist (KD) yrkar att
ägarandel ska betalas med 200 tkr enligt stadgarna och att ett bidrag om
50 tkr/år beviljas för år 2012 och 2013, totalt 250 tkr/år.
Proposition
Vid proposition på de båda yrkandena finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Daniel Nilssons m fl yrkanden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed
att

för åren 2012 och 2013 ingå med 200 tkr/år som ägarandel, samt

att

för åren 2012 och 2013 betala ett bidrag om 50 tkr/år.

Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto 1010-1300.
Föreningen uppmanas att årligen söka bidraget genom faktura.
Beslutet överlämnas till budgetberedningen inför kommande budgetarbete.
Jäv
Lisbeth Lennartsson (C) och Ilko Corkovic (S) anmäler jäv och deltar inte i
ärendets beredning vid dagens sammanträde.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

§ 180

sid 17 (23)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-09-13

164-185

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.
Avtalen gällande förskottering av medel för cykelvägarna innebär att cykelvägarna kan byggas redan 2012/13 (ANM. nu ändrat till 2012/14) 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.
Kommunstyrelsen tillstyrkte 2011-06-07 § 119
att 2,5 mkr under 2012 och 2013 (1,25 mkr/år) prioriteras ur investeringsbudgeten till projektet.
Beslutet överlämnades till budgetberedningen för beaktande i 2012 och
2013 års investeringsbudget.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-23 redogjorde planeringschef Christer Petersson för ärendet och för följande förändringar:
- Projekttiden är nu bekräftad till 36 månader (istället för som tidigare
24 månader). Projektkostnader får upparbetas t o m 2014-12-31.
- Ölandskommunernas medfinansiering måste därmed av ansökningstekniska skäl fördelas över åren 2012 - 2014 istället för som tidigare
sagts 2012-2013. Samma belopp men en annan fördelning.
Justerandes sign
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- Totalbudgeten beräknas numera till 27 499 000 kr
Ölandskommunerna 5 mkr (2,5 mkr/kommun), Regionala planen
5 mkr, Nationella planen 5 mkr, Regionförbundet 1,5 mkr
= 16 500 000 kr
Småland och Öarna/EU-medel: 10 999 000 kr
Totalt 27 499 000 kronor
Det framgår att ansökan förutsätter Trafikverkets beslut/godkännande av
förskottering av medlen både från Regionala planen och Nationella planen
att Ölandskommunernas insats är exakt densamma - d v s i praktiken innebär detta 5 mkr plus ränta. Räntekostnaden är svår att specificera beroende dels på att ränteläget från upplåning till återbetalning inte är känd
samt dels på att exakt tidpunkt för upplåning och vilket belopp som behöver lånas upp är inte kända.
Ölands Kommunalförbunds ansökan skickas in 2011-08-29. Förskotteringen görs av kommunalförbundet men måste beslutas av respektive kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-23 § 46 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Genomförandeavtal avseende turistcykelleden Fyr till Fyr
på Öland - åtgärder för att förbättra infrastrukturen för turismcykling,
samt
att godkänna Avtal om förskottering av medel för cykelvägar för turism
som ingår i Regionala Transportplan för Kalmar län 2010-2021 och
Avtal om förskottering av medel för cykelvägar för turism som ingår i
Nationell plan.
Vidare föreslog kommunstyrelsen
att med ändring av sitt tidigare beslut 2011-06-07 § 119 tillstyrka att
under perioden 2012-2014 avsätta sammantaget 2,5 mkr ur investeringsbudgeten till projektet.
Det noterade även att räntekostnaden för ytterligare maximalt 5 mkr, det
vill säga Borgholms kommuns andel av förskottering ur nationella och regionala planen, kommer att belasta driftbudgeten tills dess att medel kan
lyftas ur dessa planer.

Vid dagens sammanträde redogör Eddie Forsman (M) för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med ändring av beslut § 119/11 och under
förutsättning av projektets genomförande

Justerandes sign

att

medfinansiera projektet med totalt 2,5 mkr under åren 2012-2014,

att

förskottera räntekostnaden med maximalt 1 mkr, d v s Borgholms
kommuns andel av förskottering ur nationella och regionala planen, samt
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överlämna ärendet till budgetberedningen inför kommande budgetarbete.

Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att, under
förutsättning av att övriga medfinansiärer beslutar detsamma, besluta
att

godkänna Genomförandeavtal avseende turistcykelleden Fyr till Fyr
på Öland - åtgärder för att förbättra infrastrukturen för turismcykling,

att

godkänna Avtal om förskottering av medel (1 mkr år 2013 och 1,5
mkr år 2014) för cykelvägar för turism som ingår i Regionala
Transportplan för Kalmar län 2010-2021, samt

att

godkänna Avtal om förskottering av medel (1 mkr år 2013 och 1,5
mkr år 2014) för cykelvägar för turism som ingår i Nationell plan.

____________________________

§ 181

Dnr 2010/182-826 KS

Konstgräsplan i Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-02-08 § 55
att bjuda in berörda föreningar och kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott till ett gemensamt möte i frågan samt
att fortsätta utredningen av lokalisering intill Slottsskolans sporthall i
Borgholm samt stenmjölsplanen i Köpingsvik samt ett alternativ i
samarbete med Högby IF i Löttorp.
Föreningarna och kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har träffats
vid två tillfällen 2011-05-12 och 2011-06-30.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-23 redovisades minnesanteckningar från senaste mötet med föreningarna. Av anteckningarna framgår att Alliansen (IFK Borgholm, Persnäs AIF och Högsrums FF) har träffat Ölands IK och fått information om hur Färjestadens
GoIF har gått tillväga med sin konstgräsplan.
Efter det mötet presenterar Alliansen följande önskemål
- att konstgräsplanen blir en träningsplan med måtten 100x60 m och att
den förläggs på IFK Borgholms B-plan.
- att två nya 7-mannaplaner placeras vid Skogsbrynets förskola eftersom
B-planen nu försvinner för ungdomsverksamheten i IFK Borgholm.
- kommunen kontaktar konsult för framtagande av kostnaderna för en
miljövänlig konstgräsplan på B-plan i Borgholm.
Vid mötet framgick att Alliansen söker bidrag från olika instanser för anläggande av en konstgräsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-23 § 344 komJusterandes sign
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munstyrelsen
att ge kommunledningskontoret tillstånd att redan under år 2011 ta i anspråk en del av investeringsmedel för byggande av konstgräsplan i
Borgholm till konsultkostnader för förberedelse och utredning inför
kommande byggnation, samt
att ge planeringschef Christer Petersson i uppdrag att kontakta konsult
för framtagande av kostnaderna för en miljövänlig konstgräsplan på
IFK Borgholms B-plan i Borgholm.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge kommunledningskontoret tillstånd att under år 2011 ta i anspråk maximalt 200 tkr ur investeringsmedel för byggande av
konstgräsplan i Borgholm till konsultkostnader för förberedelse och
utredning inför kommande byggnation,

att

ge planeringschef Christer Petersson i uppdrag att kontakta konsult
för framtagande av kostnaderna för en miljövänlig konstgräsplan
på IFK Borgholms B-plan i Borgholm, samt

att

hemställa om att IFK Borgholms styrelsebeslut gällande godkännande av konstgräsplanens placering lämnas in till kommunledningskontoret.

____________________________

§ 182

Dnr 2011/156-869 KS

Remiss - Kulturplan Kalmar län 2012-2014.
Regionförbundet remitterar 2011-06-13 Kulturplan Kalmar län 2012-2014
för synpunkter senast 2011-09-15.
Regionförbundet påbörjade hösten 2010 arbetet med att ta fram en regional kulturplan. Planen ska beskriva de regionala kulturpolitiska prioriteringar som regionen kommit fram till i samverkan med kommunerna,
samt beskriva hur de statliga kulturmedlen ska användas fr o m 2012.
Regionförbundet har under 2010 genomfört samrådsmöten med bl a länets kommuner, kulturinstitutioner och konsulenter, landstinget och länsstyrelsen. Under mars månad 2011 har Regionförbundet bjudit in till fyra
öppna cafémöten för hela länet. Cafémötena har ägt rum i Kalmar,
Oskarshamn, Västervik och Emmaboda med totalt ca 225 deltagare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-06-20 § 279
kulturplanen till partigrupperna och kultur- och fritidsnämnden för synpunkter senast 2011-08-20.
Justerandes sign
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Vidare uppdrog arbetsutskottet till kommunchef Lars Frick och kultursekreterare Maria Johanson
att sammanställa kommunens yttrande utifrån inkomna remissvar att
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-13.
Remissvar har inkommit från
Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-24 § 61.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning:
I december 2009 beslutade riksdagen om en ny modell för tilldelning av
de statliga kulturmedel, den så kallade kultursamverkansmodellen. Den
nya modellen, som presenterades genom Spela samman – en ny modell
för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11), innebär att
den regionala nivån får ett större ansvar för att fördela statliga kulturpengar.
Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd. Med den nya modellen får istället regionerna ett
ökat ansvar över fördelningen. Målet är att skapa ett ökat utrymme för
regionala prioriteringar och variationer.
Staten har även fortsättningsvis det övergripande strategiska ansvaret för
den nationella kulturpolitiken. Syftet med den nya modellen är också att
utveckla dialogen och samspelet mellan statlig, regional och kommunal
nivå, samt det professionella kulturlivet och civila samhället. Modellen
kräver att en treårig regional kulturplan upprättas som ska lägga riktlinjer
för hur kultur i regionen kan utvecklas och bedrivas. Kulturplanen ska
även beskriva nuläget och hur själva planen har tagits fram. Kalmar län
har ansökt om att gå med i samverkansmodellen från och med år 2012.
Kulturplanen är den första samlade kulturplanen för Kalmar län. Planen är
ett samlingsdokument över länet strategier och kartläggningar inom kulturområdet. Kulturplanen är en del av den regionala utvecklingsstrategin
RUS och utgör regionens underlag för samråd med Kulturrådet. Kalmar
läns kulturplan utgår från de nationella kulturpolitiska målen. Planen betonar allas möjlighet till utövande, deltagande och upplevelse och kulturens betydelse för tillväxt och attraktivitet.
Kulturplanen betonar fem utvecklingsområden;
- kulturarv
- kultur till alla
- barn och unga
- kultur och hälsa
- kulturella och kreativa näringar
Partigrupperna har inte lämnat några synpunkter på Kulturplan Kalmar län
2012-2014. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-08-24 § 61 lämna
synpunkter.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kultur- och fritidsnämndens synpunkter och lämnar följande yttrande:
Kulturplanen anses vara mer en halvostrukturerad inventering och en
sammanställning av ett arbetsmaterial än en kulturplan. Det saknas en
bra struktur som på ett enkelt och inte så mångordigt sätt beskriver
- nuläget,
- kulturplanens framtagande och förankring,
- vilka utvecklingsmöjligheter som finns, samt
- vad vi ska göra under perioden 2012-2014.
Borgholms kommun saknar också en regional kulturpolitisk vision och kulturpolitiska mål där det klart framgår vad vi vill i Kalmar län.
Eftersom planen är ofärdig är det svårt att lämna konkreta synpunkter på
innehållet. Kommunstyrelsen tycker att bibliotekens viktiga roll som lokala
kultur- och kunskapscentrum inte kommer fram. Kulturturismen är så viktig för länet så på något sätt bör det nämnas i planen.
Kommunstyrelsen anser att om det finns tid bör den omarbetade planen
remitteras till kommunerna.
____________________________

§ 183

Dnr 2011/202-189 KS

Förändrade arbetsformer för krishanteringsrådet.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-02-05 § 20
att utse ordförande och vice ordförande att ingå i krishanteringsrådet för
kommunens räkning.
Till kommunstyrelsens sammanträde 2011-08-23 fanns förslag från säkerhetsingenjör Anders Sporrong att dessa frågor ska skötas på tjänstemannanivå istället för att ha ett politiskt styrt Ölandsgemensamt krishanteringsråd. Förslaget är framtaget i samarbete med kommunchef Lars
Frick, Borgholms kommun, och ekonomichef Elisabeth Wahlström, Mörbylånga kommun.
Förslaget innebär att
- säkerhetsingenjören sköter det administrativa arbetet.
- kommunerna representeras av säkerhetssamordnaren.
- politikerna och kommuncheferna meddelar vilka frågor som rådet ska
hantera och får protokoll för kännedom efter genomfört möte.
- eventuella beslut som behöver fattas av kommunerna sker sedan i
vanlig ordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-23 § 335 kommunstyrelsen
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att godkänna de nya arbetsformerna för krishanteringsrådet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna de nya arbetsformerna för krishanteringsrådet.

____________________________

§ 184
Meddelanden och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut och inkomna
meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 2)
____________________________

§ 185
Information.
Under sammanträdet informeras om
- enkäten Insikt
- branden på Samhall.
____________________________
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Budget
2010
3100
3170

Borgholms slott
Slottet personal

Utfall
2010

Budget Budget
2011 kostnader

Utfall
2010

Budget
2011

0,0

-180,7

2 236,8

2 019,9

2 109,0

658,0
275,0
0,0
0,0
0,0
45,0
72,0
392,0
278,0

670,2
396,9
12,3
0,0
0,0
46,3
128,0
508,4
348,0

670,0
275,0

0,0
0,0
0,0
130,0
0,0

0,0
0,0
0,0
3,1
0,0

0,0
10,0
0,0

0,0
0,0
-6,6

620,0
0,0
0,0
30,0
0,0

752,7
28,3
0,0
102,9
0,0

0,0
10,0
10,0

0,0
0,0
0,0

10,0
10,0

0,0
0,0
20,0
30,0

0,0
0,0
0,0
1,2

20,0
30,0

100,0

0,0

4 916,8

5 011,6

Jim Rudolfsson 100%
Ulf Andersén 100%
Jan-Åke Johansson 50%
Maria Johanson 50%
Vakant 50%

3171
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182

Slottet hyra
Slottet marknadsföring
Slottet invenatrier
Slottet övrigt
Personal konserter
Slottet leasing
Slottet kontor
Slottet el
Slottet underhåll

0,0
0,0
0,0
-190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-25,0
0,0
0,0
0,0
-18,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3200
3170
3171
3172
3177
3178

Konserter
Slottet personal
Slottet hyra
Slottet försäljning
Slottet övrigt
Personal konserter

0,0
-400,0
0,0
0,0
-120,0

-13,4
0,0
-168,6
0,0
-56,0

3300
3171
3177
9207

Gästabud
Slottet hyra
Slottet övrigt
Avskrivning fordringar

-220,0
0,0
0,0

-302,2
0,0
0,0

3400
3172
3173
3174
3177
3304

Kiosk/entré
Slottet försäljning
Entré
Slottet guidning
Slottet övrigt
Försäljning

-1 100,0
-2 600,0
-25,0
0,0
0,0

3500
3172
3176
3177

Pedagogisk vht
Slottet försäljning
Slottet invenatrier
Slottet övrigt

-115,0
0,0
0,0

-111,6
0,0
0,0

3800
3172
3173
3175
3177

Övriga program
Slottet försäljning
Entré
Slottet marknadsföring
Slottet övrigt

0,0
-125,0
0,0
0,0

-124,9
0,0
0,0
0,0

3900

Resultatreglering

-4 895,0

-400,0

-120,0

-300,0

-1 099,7 -1 100,0
-2 243,4 -2 600,0
0,0
-25,0
0,0
-2,8

-115,0

-125,0

-4 346,3 -4 785,0

45,0
70,0
480,0
276,0

130,0

10,0

620,0

30,0

4 785,0

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-09-13
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Skrivelse där Åkerboskolans
föräldraråd tackar för bidraget till
avslutningsfesten, Åkerboskolans
föräldraråd gm Ingela Svensson
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Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2011.2543
2011/81 KS 048

KS
2011-09-13

2011.2580
2008/36 KS 109

KS
2011-09-13

In
Förändring av färists konstruktion
vid Köpings klint. Kopia för
kännedom till Borgholms
kommun. Ärendet är inskickat till
Länsstyrelsen Kalmar län.,
Köpingsviks
Samfällighetsförening

2011.2613

KS
2011-09-13

In
Skrivelse gällande missnöje med
skötsel av grönområde. Kopia av
skrivelsen är skickad till Beab
110825, Bostadsrättsföreningen
Kronan

2011.2614

KS
2011-09-13

2011.2615
2011/169 KS 372

KS
2011-09-13

In
Beslut om webbsändning,
Myndigheten för radio och tv

In
Beslut avs. nätkoncession för linje
för nybyggnad av två 30 kV
markförlagda kablar mellan fast.
Husvalla 5:1 till ny
transformatorstation vid Föra.,
Energimarknadsinspektionen

Winess 4.02-480
© Bardeli Datasystem 1986-2011

Ärendemening
Handläggare
Ansökan om bidrag till
skolavslutningen 2011, Borgholm
och Löttorp

Motion Webb-inspelningar från
kommunfullmäktiges sammanträden

Remiss över E.On Elnät ABs
ansökan om nätkoncession för linje
för två nya 30 kV markkabelförband
mellan Husvalla och en ny
transformatorstation vid Föra.
Svar senast 2011-07-21. Samtidigt
ska kopia av svaret lämnas till LST.

2011-08-31
Antal:5

09:36
HAMED

BILAGA 2 KS 2011-09-13 § 184

PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2011-09-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2011-08-09
§ 306
Överklagande av Bergsstatens beslut gällande undersökningstillstånd enligt
minerallagen
för Gripen Gas AB
§ 307
Fråga gällande bergvärme
§ 308
Utvärdering av rekryteringsprocessen vid anställning av ny kommunchef
§ 309
Förvaltning av kommunens stiftelser och fonder
§ 310
Bokning av färdtjänst
§ 311
Investeringsstopp
§ 312
Begäran om medelsanvisning, kultur – och fritidsförvaltning
§ 313
Laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut
2011-04-18 § 50, Fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör och Ekerum
§ 314
Remiss - utvärderingsrapport SAMÖ-KKÖ 2011
§ 315
Remiss – lantmäteriets rapport beslut enligt 6 kap 5 § plan- och bygglagen
§ 316
Remiss – yttrande över Saneringsplan efter kärnteknisk olycka 2011-2015
§ 317
Inbjudan till samråd, detaljplan Solbergatäkten 1:1 m fl.
§ 318
Erbjudande om förvärv av mark, Rälla Tall 7:8 och 7:12
§ 319
Remiss – hastighetsbegränsning väg 979, Laxeby
§ 320
Statlig medfinansiering av trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrade
åtgärder på det kommunal väg- och gatunätet år 2012-2014
§ 321
Motion (S) – Näringslivsfågor
§ 322
Motion (S) – Kriminalvårdsanstalt till Norra Öland
§ 323
Avgiftsbelagd parkering Borgholm-Köpingsvik
§ 324
Begäran om fri parkering för permanentboende
§ 325
Information’
2011-08-23
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

§ 337

Information och återrapportering, Borgholm Energi
Budget 2011, Borgholms Slott
Redovisning av intäkter från parkeringsverksamhet, allmän plats m m.
Upphandling – Avtal resebyråtjänst
Ny budgetmodell
Information, budgetförutsättningar 2012
Förfrågan gällande kommande uppdrag KLT 2012
Hemställan om tilläggsbudgetering och ramökning, socialnämnden
Förslag på verksamhetsmål kommunstyrelsen
Förändrade arbetsformer för krishanteringsrådet
Remiss – handlingsprogram 2011-2014 för räddningstjänsten inom Ölands
Kommunalförbund
Vindkraftsplan med miljöbedömning och konsekvensbeskrivning

BILAGA 2 KS 2011-09-13 § 184
§ 338
§ 339
§ 340
§
§
§
§
§
§
§

341
342
343
344
345
346
347

Remiss – utvärderingsrapport SAMÖ-KKÖ 2011-08-31
Remiss – yttrande över Saneringsplan efter kärnteknisk olycka 2011-2015
Skrivelse gällande säkerhet för återställningsåtgärder för nedmontering av
uttjänta vindkraftverk i kommunen
Information, Grankullaviks hamn
Utbyggnad av Byxelkroks hamn
Organisationsförändring, arbetsmarknadsavdelningen
Konstgräsplan i Borgholms kommun
Återrapportering, försköning av Borgholms torg
Projektansökan: Cykelturism på Öland – från Fyr till Fyr
Ansökan om stöd/ägarandel, Framtid Borgholm

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-09-13
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Info
Notering
Ärendemening
Diarienr
Attestlista t.o m 31 oktober 2011,
Kommunchefen
Delegationsbeslut 2010, kommunchefen 2010/46

Winess 4.02-480
© Bardeli Datasystem 1986-2011
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Hid
Diplankod
2011.2767

Besl.inst
Datum
Sammtr.dat Handl
KS
2011-09-01

002

2011-09-13

2011-09-01
Antal:1

09:54
HADEL

