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Dnr 2011/218-042 KS

Delårsrapport 1 januari-31 augusti 2011 för Borgholms kommun.
Tf ekonomichef Carina Cerafiani redogör för kommunens delårsrapport 1
januari-31 augusti 2011. Av rapporten framgår bland annat att
- resultatet efter åtta månader är plus 1 mkr. Helårsprognos plus 0,1
mkr.
- resultatet för koncernen är plus 3,2 mkr. Helårsprognos plus 5,5 mkr.
- investeringarna t o m 2011-08-31 är 31 mkr.
- två av de fyra finansiella målen uppfylls; Balanskravet och Att ekonomin ska utgöra begräsningarna för verksamheten. De två andra; Investeringar ska självfinansieras och Nettokostnaden ska inte överstiga
99 % av intäkterna från skatt och bidrag, uppfylls däremot inte.
- kommunens skulder uppgår till 228 mkr, varav ingår Nyupplåning om
61,6 mkr. Lånen ligger på 3,78 % i genomsnittsränta.
- kommunens borgensåtagande uppgår till 467 mkr (Borgholm Energi
och Elnät AB).
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 Ekbacka 3 och 4 samt Slottsskolan fortsätter.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-12 § 76
att vid sammanträde 2011-08-16 pröva frågan om fortsatt investeringsstopp efter 2011-08-31.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-08-16 § 150
att bibehålla investeringsstoppet till 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 brandskydds- och
arbetsmiljöåtgärder.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-09-13 § 168
att bibehålla investeringsstoppet enligt budgetberedningens beslut 201103-01 § 4 tills vidare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-10-04 § 420 i
egenskap av budgetberedning
att uppmana nämnder och styrelser till största möjliga ekonomiska
återhållsamhet under resterande del av år 2011.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
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överlämna delårsrapporten till revisorerna för granskning.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari-31 augusti 2011.

Vidare bekräftar kommunstyrelsen arbetsutskottets beslut 2011-10-04
§ 420 enligt ovan och informerar kommunfullmäktige om tagna beslut om
investeringsstopp.
____________________________

§ 187

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 till 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 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 till 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 kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-13 redogjorde tf ekonomichef Carina Cerafiani för ärendet.
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Kommunstyrelsen beslutade 2011-09-13 § 168
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.
Vid dagens sammanträde presenteras en uppföljning av investeringar år
2011 och av chefsgruppen redovisat investeringsbehov sista kvartalet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna investering om maximalt 75 tkr avseende inventarier fritid 4002 basketkorg/innebandysarg enligt kommunstyrelsens beslut 2011-06-07 § 117 eftersom föreningarna nu erhållit bidrag
från Smålands Idrottsförbund, samt

att

återremittera redovisningen av investeringsbehovet till chefsgruppen för hård prioritering med återrapportering vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-01.

____________________________

§ 188
Information.
Under sammanträdet informeras om
- Borgholm Energi AB:s 90-årsfirande där kommunledningen uppvaktade
med en ordförandeklubba till styrelsen.
- ungdomssatsningen D-dag - en dialog mellan politiker och elever i
klass 5 i kommunen.
Vidare informerar Pia Holgersson (S) om föreläsning i Folkets Hus 201110-14.
____________________________

§ 189

Dnr 2010/277-106 KS

Avtal MedHelp, sjuk- och friskanmälan, återrapportering.
Till dagens sammanträde har personalchef Krister Kronzell begärt företräde för att informera om MedHelp, avtal om sjuk- och friskanmälan för
kommunens personal.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2010-08-10 § 380
upprättat avtal med MedHelp avseende sjuk- och friskanmälan för kommunens personal som ett led att minska den korta sjukfrånvaron och
finns med som en punkt i chefsgruppens förslag till strukturplan.
Servicen avser sjukvårdsrådgivning/sjukvårdsupplysning/information i
samband med egen sjukfrånvaro och för den anställdes barn (VAB). Den
anställde får råd och vägledning av legitimerade sjuksköterskor i samband
med sjukanmälan, vilket leder till en bättre vårdinsats och ett snabbare
tillfrisknande. Tystnadsplikt och sekretess gäller enligt lag.
Avtal gäller för ett år med rätt att säga upp avtalet skriftligen fyra månader innan avtalets utgång. Kostnaden uppgår till 189 kronor/ärende som
bekostas inom personalavdelningens ansvar.

Av informationen framgår att kostnaden för perioden december 2010 –
juli 2011 var 347 000 kronor. Förutom de positiva effekterna för anställda
och chefer, som kan vara svårt att värdera, syns en ökning när det gäller
sjuk- och VAB-avdrag (vård av barn).
Nedanstående beräkning bygger på att all sjukfrånvaro inte redovisades
tidigare, vilket anmälan via MedHelp nu förhindrar. Vid stickprov som
gjorts på januari 2010 fann personalavdelningen 15 inte registrerade
sjukfall som alltså inte gjorts sjukavdrag på. Detta motsvarar bortfallet
avdrag på ca 20 000 kronor för den månaden.
Personalavdelningen har också tittat på avdraget för VAB. Där kan man
också anta att det tidigare funnits oredovisade avdrag. Sammantaget
ovanstående samt de dagar som man tidigare tagit semester, komp- eller
flexledigt är avdragen för sjuk och VAB för de två perioderna enligt nedanstående uppställning:
Period

Dec-09
Juli-10
1 137
580
645

Sjukavdrag dag 1
Sjukavdrag dag 2 – 14
VAB-avdrag
Summa differens

Kostnad för MedHelp motsvarande period
Beräknat ”överskott” inom förvaltningarna

dec-10
juli-11
1 305
625
1 043

Diff
tkr
168
45
398
613
347
266

Slutsatsen är att tjänsten sjukanmälan-friskanmälan/VAB har trots den
korta tiden gett ett antal positiva effekter och dessutom en beräknad
kostnadsreducering för kommunen på drygt 250 000 kronor på åtta månader.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
____________________________
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Dnr 2011/37-042 KS

Budgetuppföljning för hela kommunen september 2011.
Tf ekonomichef Carina Cerafiani redogör för kommunens totala budgetuppföljning för september 2011.
Resultatet är efter nio månader plus 0,9 mkr.
Likviditet
Checkräkningskreditens medelsaldo fortsätter att minska och uppgår under september månad till 17,5 mkr.
Investeringsbudgeten uppgår till 68,6 mkr. I redovisningen ingår även
beslutade överföringar från 2010 med 12,6 mkr. Till och med september
är 35,9 mkr investerade, vilket är en ökning med 5,2 mkr från föregående
uppföljning, av dessa avser 3,4 mkr Slottsskolan och 1,3 mkr Ekbacka. I
beloppet ingår även kostnader för GIS-kartor 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.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-09-13 § 168 bland annat
att bibehålla investeringsstoppet tills vidare.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med godkännande till
handlingarna.
____________________________

§ 191

Dnr 2010/358-006 KS

Ändrade sammanträdesdagar.
Tf Carina Cerafiani redogör för förändrad tidsplan för budgetarbetet vilket
innebär att budgetbeslut fattas i kommunfullmäktige 2011-12-19.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ändra följande sammanträdesdagar:
1 november
start 13:OO
13 december
flyttas till 6 december med start 09:00.

____________________________
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Dnr 2011/192-106 KS

Förvaltning av kommunens stiftelser och fonder.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-09 redogjorde ekonom Caroline Johansson för förslag till avtal med PwC om fristående rådgivning efter genomgång av kommunens olika stiftelser.
Ekonomiavdelningen har i sitt uppdrag att på bästa sätt förvalta de stiftelser och fonder som kommunen förvaltar. Att bäst förvalta dessa kan ses
som att få ut största möjliga avkastning. För några år sedan flyttades
fonderna från bankböcker till en sammanslagen roburfond. Avkastningen
har blivit bättre men kommunen har fortfarande fonder där utdelningen
ligger på under 100 kronor/år vilket knappast kan ses som drivande då
den administrativa kostnaden är högre.
Ekonomiavdelningen har kontaktat PwC som satt samman ett förslag till
uppdrag. Uppdraget innebär att 10 fonder/stiftelser i första hand undersöks för att kunna avvecklas i enlighet med stiftelselagen. Kommunen kan
då använda både kapital och avkastning vid utdelningar. Ett andra alternativ är att ändra stiftelsens föreskrift, s k permutation. Fonderna/stiftelserna bekostar själva detta uppdrag och det ska därmed inte bli en kostnad för kommunen.
Fonderna som ska undersökas är utvalda eftersom de är av social karaktär. Ekonomiavdelning ska även låta PwC se över möjligheterna att avveckla PN Lindströms fond (Till män som lär sig ett yrke) samt L Hugo
Larssons fond (skogsbruk). Dessa två fonder hade tillsammans en avkastning på 450 kronor 2010.
Återstående fonder som kommunen förvaltar är:
Bertil Petersson (slut inom 20 år och ansenlig summa)
Hans-Gunnar Olsson (ansenlig summa, tydlig)
Skolans samfond (skolan)
Åke Svensson (skolan)
Ekonomiavdelningen föreslår socialnämnden, kommunstyrelsen och Kyrkorådet (avseende Ebba och Arthurs fond) att ta upp frågan vid nästa
sammanträde. Om respektive nämnd/styrelse/råd inte ser några hinder
för att genomföra föreslagen åtgärd så påbörjar ekonomiavdelningen arbetet genom kontakt med PwC.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig 2011-08-09 § 309
positiva till åtgärden och föreslår kommunstyrelsen
att godkänna upprättat avtal med PwC gällande rådgivning inför avveckling alternativt permutation av kommunens sociala fonder/stiftelser
enligt avtalet.
Vidare uppdrog arbetsutskottet till ekonomiavdelningen
att arbeta vidare med frågan i dialog med socialnämnden.
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Vid dagens sammanträde redogör kommunsekreteraren för socialnämndens beslut 2011-09-28 § 115
att behålla fonderna.
Beslut
Kommunstyrelsen konstaterar med anledning av socialnämndens beslut
att

ärendet inte längre är aktuellt och avskrivs därmed från vidare
handläggning.

____________________________

§ 193
Information, kompetensutvecklingsprojekt.
Till dagens sammanträde är näringslivsutvecklare Tage Selander för att
informera om kompetensutvecklingsprojektet Ölands Kompetens II. Av informationen framgår att
- projektet godkändes i december 2010 och Ölands Näringslivskontor fick
12 mkr från ESF-rådet. Projekttiden löper från 2011-01-17-2012-12-31
med en genomförandefas från juni år 1 till december år 2.
- projektet vänder sig till samtliga företag på Öland, med erbjudande om
kompetensutveckling för både anställd och ägare utifrån individuella
önskemål.
- näringslivskontoret har presenterat projektet vid 15 informationsmöten
med ca 350-400 intresserade vid varje möte.
- 350 företag har besökts vilket har resulterat i 1 162 deltagare i projektet från 260 företag.
- önskemålen om kompetensutbildningarna är uppdelade i 30 block,
både med allmänna företagsutbildningar och företagsspecifika utbildningar.
- upphandling av utbildningarna pågår.
- de första utbildningarna startar i början av november år 1.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
____________________________

§ 194

Dnr 2008/199-212 KS

Vindkraftsplan med miljöbedömning och konsekvensbeskrivning.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-23 förelåg
upprättat förslag till vindkraftsplan för Borgholms och Mörbylånga kommuner. Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att
anta Vindkraftsplan 2011 med tillhörande handlingar.
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Redovisning av ärendet
Ölandskommunerna, Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i
Kalmar län har gemensamt under våren 2009 presenterat ett planeringsunderlag för lokalisering av vindkraft på Öland där länsstyrelsen varit projektinnehavare.
Under vintern 2010 skrivs vindkraftsplanen i samarbete mellan Borgholms
och Mörbylånga kommun. Det tematiska tillägget till de aktuella översiktsplanerna följs åt med samma upplägg för de båda kommunerna. Det slutliga planförslaget kommer att användas både kommunvis som den enskilda kommunen anser lämpligt och gränsöverskridande då framtida vindkraftprojekt kan beröra båda kommunerna.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-09 § 81
att upprätta en temafördjupning för vindkraft, samt
att uppdra till miljö- och byggnadsförvaltningen att påbörja arbetet.
Kommunstyrelsen godkände 2010-04-13 § 47 material till vindkraftsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för samråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-11-30 § 572 kommunstyrelsen godkänna materialet för utställning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-12-07 redogjorde planarkitekt
Annelie Martinsson för ärendet.
Vindkraftsplanen beskriver förutsättningarna för vindkraftsetablering samt
redogör för de riktlinjer som ska gälla vid etablering av vindkraft i kommunen, med en sammanvägd avgränsning av lämpliga och olämpliga områden. I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för vilka konsekvenser
vindkraftsplanens genomförande kan ha på människors hälsa, miljö med
mera.
Ärendet har under arbetets gång redovisats till kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott vid ett flertal tillfällen.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-07 § 204
att godkänna materialet till vindkraftsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt samrådsredogörelse för utställning.
Under utställningstiden 2010-12-12 - 2011-03-16 inkom 77 synpunkter.
Synpunkterna sammanfattades i ett kommunens utlåtande och har bemötts med kommunernas kommentarer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-08-23 § 337
vindkraftsplanen till partigrupperna, miljö- och byggnadsnämnden och
Borgholm Energi AB för synpunkter senast 2011-09-23.
Remissvar har inkommit från:
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-08-24 § 186: Efter genomgång av
vindkraftsplanen inför antagande framkom följande förslag som bör beaktas:
- RIKTLINJER Under rubriken "Riktlinjer för vindkraftsgrupper och enstaka
Justerandes sign
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verk", sista punkten: Etableringar bör bestå av ojämnt antal verk. - Bör
utgå.
- Under rubriken "Riktlinjer för utformning", bör ytterligare en punkt läggas
till: Belysningen på vindkraftverken bör teknikstyras med radar.
- Vid diskussion framkom även förslag om att någon typ av ersättning borde
utgå till berörda för att lättare få en acceptans av vindkraftverken.
Förslagsvis borde en policy för "bygdepeng" arbetas fram.
Vikten av att berörda sakägare informeras om åtgärden i ett tidigt skede
framfördes.
Borgholm Energi, vd Benny Wennberg: Vi utgår från att det finns bred politisk uppslutning kring det långsiktiga målet om självförsörjning. Därför anser
Borgholm Energi att samtliga 19 (20) områden ska föreslås i det tematiska
tillägget.
Centerpartiet: Vi vill att vindkraftens produktionsvärde jämförs med andra
näringar på Öland till att ge arbete och utkomst. Det minsta antalet områden
bör vara 19 enligt ”Ölandsvinds planeringsunderlag för lokalisering av vindkraft på Öland”.

Vid dagens sammanträde redogör planarkitekt Annelie Martinsson och
miljöinspektör Heléne Werhtwein för upprättat förslag till vindkraftsplan.
Syftet med planen är att peka ut lämpliga områden för vindkraft samt att
förankra riktlinjerna.
I förslaget är 13 områden föreslagna som lämpliga för vindkraft, sex på
norra och sju på södra Öland. Från den ursprungliga planen har utifrån inkomna yttranden fyra områden tagits bort Södvik, Persnäs-Hallnäs, Hjäpestad, Böda Kronopark (samt Albrunna på södra Öland). Riktlinjer är
framtagna för placering och utformning.
De sex områdena i Borgholms kommun täcker fullt utbyggda, tillsammans
med Kårehamnsverken, kommunens elkonsumtion.
Yrkanden
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till vindkraftsplanen med tillägg enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag att ”Riktlinjer för utformning” i planen
ska kompletteras med Belysningen på vindkraftverken bör teknisk styras
med radar samt att en policy för ”bygdepeng” bör arbetas fram.
Lisbeth Lennartsson (C) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till vindkraftsplanen med tillägg enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag att en policy för ”bygdepeng” bör arbetas fram.
Proposition
Vid proposition på yrkandena enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag
finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller delarna om teknikstyrning och bygdepeng.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna vindkraftsplanen 2011 för Borgholms och Mörbylånga
kommuner med tillhörande handlingar och följande tillägg:
”Riktlinjer för utformning” kompletteras med Belysningen på vindkraftverken bör tekniskt styras med radar.
Vidare att en policy för ”bygdepeng” bör arbetas fram.

____________________________

§ 195

Dnr 2010/321-002 KS

Bemyndigande att teckna avtal.
Kommunstyrelsen beslutar
att

från och med 2011-1101 bemyndiga kommunstyrelsens ordförande
Lisbeth Lennartsson med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Eddie Forsman som ersättare att gemensamt med kommunchef
Christina Madeling eller ekonomichef Evert Kvarneke alternativt
ekonomistrateg Carina Cerafiani, på kommunens vägnar underteckna i vederbörlig ordning beslutade avtal, överenskommelser,
skuld-, borgens- och ansvarsförbindelser, köpekontrakt, köpebrev
och gåvobrev, pantförskrivnings- och dödningsmedgivande, inteckningsåtgärder, underteckna ansökningar om betalningsföreläggande och lagsökning, samt

att

i övrigt teckna kommunens firma

Ersätter kommunstyrelsens beslut § 175/10.
____________________________

§ 196

Dnr 2010/321-002 KS

Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro.
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerandes sign

från och med 2011-11-01 bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Lisbeth Lennartsson, kommunchef Christina Madeling, ekonomichef Evert Kvarneke, ekonomistrateg Carina Cerafiani, ekonom Caroline Johansson samt assistent Kerstin Jonsson, med assistent Berit Johansson, som ersättare, att med – två i förening – för Borgholms kommuns räkning utkvittera bankmedel, fondmedel och på
plusgiro innestående medel, samt
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från och med 2011-11-01 delegera till kommunchef Christina Madeling att utse behörighet att teckna bankmedel, fondmedel och
plusgiro vid förändringar med anledning av ledigheter inom ekonomiavdelningen.

Ersätter kommunstyrelsens beslut § 176/10.
____________________________

§ 197

Dnr 2011/246-106 KS

Ledamot i Borgholms Badhus styrelse.
Kommunstyrelsen beslutar
att

från och med 2011-11-01 utse kommunchef Christina Madeling
som adjungerad ledamot med planeringschef Christer Petersson
som ersättare i Borgholms Badhus styrelse.

Ersätter kommunstyrelsens beslut § 105/08.
____________________________

§ 198

Dnr 2008/138-212 KS

Fördjupad översiktsplan Rälla-Stora Rör-Ekerum.
Förvaltningsrätten upphävde 2011-09-15 kommunfullmäktiges beslut
2011-04-18 § 50 gällande antagande av fördjupad översiktsplan RällaStora Rör och Ekerum.
Med anledning av upphävandet tas ärendet upp till förnyad behandling.
Kommunstyrelsen uppdrog 2010-01-19 § 4 till miljö- och byggnadsförvaltningen
att snarast föranstalta om utställning av fördjupad översiktsplan för RällaStora Rör enligt av kommunstyrelsen beslutade förslag i samma paragraf.
Miljö- och byggnadsnämnden färdigställde 2010-04-21 utställningshandlingar för den fördjupade översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Planen ska vara en vägledning till kommande exploateringar under en tidsperiod upp till 25-30 år och ligga till grund för kommande detaljplaneläggning inom området. Planen ska även ge en samlad
överblick som behövs för att bedöma detaljfrågor.
Planen är inte bindande men ska redovisa huvuddragen för markanvändning, avgränsningar mot värdefulla grönområden, naturvärden, kulturvärden, trafikförsörjning och service med mera.
Justerandes sign
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Den fördjupade översiktsplanen har även följande prioritetsområden bostadsbyggnation, fritidsbyggnation samt att utöka besöksnäring, rekreationsvärde och fritidsvärde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-05-04 § 240 kommunstyrelsen
att godkänna Fördjupad översiktsplan Rälla-Stora Rör, utställningshandling maj 2010 för utställning under sommaren 2010.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-18 § 54
att godkänna utställningshandlingen Fördjupad översiktsplan Rälla-Stora
Rör, utställningshandling maj 2010 innefattande bebyggelseområdena
1A-1J, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (8A parkering), 8B-D, 9C-9D, 10, 12
(minskat från ursprungsförslaget) 13, 14A-14D, 15 och 16 för
utställning under sommaren 2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades 2011-02-01 § 40
om ärendet.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-03-15 § 54 kommunfullmäktige
att anta den fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör och Ekerum
med tillhörande handlingar där även hela område 2, område 10 och
område 12 kvarstår enligt beslut vid dagens sammanträde.
Maria Lindmark (MP), Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S) och Bengt
Jonsson (S) reserverade sig mot kommunstyrelsens förslag.

Av förslaget framgår att
● 14 områden planeras för bostäder.
● 6 områden planeras för lättare verksamhet (4 är befintliga redan idag).
● utbyggnadstiden omfattar 25-30 år.
● strandskyddsdispens har erhållits för område 1A.
● område 9 A-D är borttagna
● trafikutredning, översiktlig naturinventering och Natura 2000-utredningar är genomförda.
Vid dagens sammanträde redogör ordförande Lisbeth Lennartsson (C) för
ärendet.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag 2011-03-15
§ 54 och bifall till tidigare tjänstemannaförslag där område 2 halverats
och område 10 och 12 undantas.
Proposition
Vid propositionsställandet på Ilko Corkovics yrkanden finner ordföranden
att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Justerandes sign
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anta den fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör och Ekerum April 2011 med tillhörande handlingar innefattande bebyggelseområdena 1A-1J, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (8A parkering), 8B-D, 10,
12, 13, 14A-14D, 15 och 16

Reservation mot beslutet
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S), Ulf Lafveskans
(V).
Jäv
Thomas Johnsson (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
____________________________

§ 199

Dnr 2010/305-807 KS

Riktlinjer för fast reklam i kommunens lokaler med föreningsverksamhet inom kultur- och fritidsnämndens ansvar enligt gällande
skyltpolicy.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-12, § 122
att godkänna revidering av skyltpolicy för kommunens sport- och idrottshallar innebärande att fast reklam, dock ej för tobak, öl och sprit, ska
få uppföras i av kommunen ägd lokal enligt fastställda riktlinjer.
Det noterades att riktlinjerna beslutas av kommunstyrelsen på förslag av
kultur- och fritidsnämnden vid ett kommande sammanträde.
Kultur- och fritidsnämnden föreslog 2011-06-30 § 50, i samband
med att skyltpolicyn togs fram, riktlinjer för fast reklam i kommunens lokaler med föreningsverksamhet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-0-27 § 406 kommunstyrelsen
att godkänna riktlinjerna.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner följande riktlinjer för fast reklam i kommunens lokaler med föreningsverksamhet inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde:
● Fast reklamskyltning är endast tillåten i Borgholms sporthall, Åkerbohallen, Rälla sporthall samt Borgholms Tennishall.
● Reklamskylten får inte marknadsföra tobak, alkoholhaltiga drycker,
spelbolag, etnisk- eller könsdiskriminerande eller annan reklam som
kultur- och fritidsnämnden anser olämplig.
● Föreningen kontaktar senast 31 maj varje år kultur- och fritidsförvaltJusterandes sign
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ningen som godkänner antalet skyltar, dess utformning och innehåll.
● Kultur- och fritidsförvaltningen sätter upp skylten. Föreningen bekostar
skylten, skötsel, reparationer och underhåll av reklamskylten. Defekta
eller inaktuella reklamskyltar ska omedelbart justeras annars plockas
de ner av kultur- och fritidsförvaltningen.
● Endast förening som har lokalen som sin ”hemma-arena” med fast träningstid i lokalen erbjuds möjlighet att sätta upp fast reklamskylt.
● Vid enstaka tillfälliga arrangemang har kultur- och fritidsnämnden rätt
att plocka ner all reklam för att arrangemanget ska kunna ha tillfällig
alternativt ingen reklam.
● Om ovan angivna regler inte följs har kultur- och fritidsförvaltningen
rätt att avlägsna skylten
____________________________

§ 200

Dnr 2011/129-109 KS

Motion (Ilko Corkovic S) - Näringslivsfrågor.
Ilko Corkovic, Socialdemokraterna Norra Öland, föreslår i motion 201105-09 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att inleda arbetet med att flytta näringslivsfrågor tillbaka till kommunen.
att hitta en långsiktlig organisationsform för dessa frågor.
Motionen remitterades 2011-05-10--06-10 till partigrupperna och remisssvar har inkommit från:
Centerpartiet: Avslag.
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Avstår från yttrande.
Ölandspartiet: Bifall. Det är angeläget att helt avskaffa Ölands Kommunalförbund så att kommunen själv bättre kan råda över sin ekonomi och
ekonomiska åtaganden.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR.
Ölands Kommunalförbund har fått remissen för yttrande. Enligt uppgift
har de sitt nästa arbetsutskotts sammanträde 2011-08-15 där de kommer
att ta upp remissen. Eventuellt remissvar meddelas vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2011-09-13.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-09 § 321 kommunstyrelsen
att avslå motionen.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.
Vid dagens sammanträde noteras att inget remissvar inkommit från
Ölands Kommunalförbund.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till motionen.
Justerandes sign
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Daniel Nilsson (C) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
motionen.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Vid omröstningen avges följande röster:
Nej
Eddie Forsman (M)
Ilko Corkovic (S)
Pia Holgersson (S)
Bengt Jonsson (S)
Ulf Lafveskans (V)
Mikael Almqvist (KD)
Mats Axelsson (FP)
Thomas Johnson (M)

Ja
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 8 nej-röster mot 3 ja-röster kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

Reservation mot beslutet
Lisbeth Lennartsson (C), Peder Svensson (C) och Daniel Nilsson (C) till
förmån för Nilssons avslagsyrkande.
____________________________

§ 201

Dnr 2011/147-109 KS

Motion (Bengt Jonsson S) - Kriminalvårdsanstalt till norra Öland!
Bengt Jonsson, Socialdemokraterna Norra Öland, föreslår i motion 201106-03
att ”Kommunfullmäktige i Borgholms kommun skall fatta ett beslut om
att börja arbeta aktivt med detta förslag, om det är kommunen eller
näringslivskontoret eller en kombination av båda vet jag inte. Nu har
vi chansen att föregå och inte föregås”.
Motionen remitterades 2011-06-10--07-15 till partigrupperna och remisssvar har inkommit från
Vänsterpartiet: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-09 § 322, efter
proposition, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Efter arbetsutskottets beredning av ärendet har följande remissvar inkommit:
Socialdemokraterna: Bifall.
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S), Ulf Lafveskans
(V), Eddie Forsman (M), Mats Axelsson (FP) och Mikael Almqvist (KD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

____________________________

§ 202

Dnr 2011/157-109 KS

Motion (Mikael Larsson C) - Förbättra kommunens tjänstemäns
kunskap om företagens villkor.
Mikael Larsson (C) föreslår i motion 2011-06-13 kommunfullmäktige
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en information/utbildningsinsats för att förbättra kommunens tjänstemäns kunskap om
företagens villkor.
Motionen remitterades 2011-06-14--08-20 till partigrupperna och remisssvar har inkommit från
Vänsterpartiet: Avslag. Vi hänvisar till S-motion med liknande frågeställning.
Socialdemokraterna: Avslag.
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Vid sammanträdet 2011-08-30 informerades om Ölands Näringslivskontors planer på att anordna en liknande utbildning.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-30 § 352 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) och Ulf Lafveskans (V) yrkar avslag på motionen.
Daniel Nilsson (C) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

Reservation mot beslutet
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S), Ulf Lafveskans
(V).
____________________________

§ 203

Dnr 2011/158-109 KS

Motion (Mikael Larsson C) - Skolans attityder till företagande.
Mikael Larsson (C) föreslår i motion 2011-06-13 kommunfullmäktige
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta upp skolans attityder till företagande med utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen.
Motionen remitterades 2011-06-14--08-20 till partigrupperna och remisssvar har inkommit från
Vänsterpartiet: Avslag. Vi saknar fackföreningens roll i motionen, därför
avslag.
Moderaterna: Avstår från yttrande.
Socialdemokraterna: Avstår från yttrande.
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-08-30 informerade Eddie Forsman (M) att regionförbundet fått medel från näringslivsdepartementet för
att arbete med dessa frågor. Borgholms kommun har ännu inte anmält sig
till projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 201-08-30 § 353 komJusterandes sign
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munstyrelsen
att bifalla motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

____________________________

§ 204

Dnr 2011/159-109 KS

Motion (Mikael Larsson C) - Träffpunkter mellan företagare och
kommunens politiker/tjänstemän.
Mikael Larsson (C) föreslår i motion 2011-06-13 kommunfullmäktige
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten till träffpunkter mellan företagare och kommunens politiker/tjänstemän.
Motionen remitterades 2011-06-14--08-20 till partigrupperna och remisssvar har inkommit från
Vänsterpartiet: Avslag. Vi har än så länge ett näringslivskontor som har
detta som ett av sina uppdrag.
Socialdemokraterna: Avstår från yttrande.
Moderaterna: Avstår från yttrande.
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-30 § 354, efter
proposition, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

____________________________
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Dnr 2011/160-109 KS

Motion (Peder Svensson C) - Detaljplaneläggning av kommunens
markområde i Spjutterum.
Peder Svensson (C) föreslår i motion 2011-06-13 kommunfullmäktige besluta
att möjliggöra nybyggnation av bostäder i Runsten genom att detaljplanelägga det markområde som Borgholms kommun äger i Spjutterum,
Runsten, för enfamiljshus och parhus.
Motionen remitterades 2011-06-14--08-20 till partigrupperna och remisssvar har inkommit från
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Bifall.
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-30 § 355 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till motionen och att den ska kopplas ihop
med av kommunfullmäktige 2008-11-24 § 95 bifallen motion avseende
byggnation av hyreslägenheter i Runsten.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

Protokollsanteckning
”Samordna med Socialdemokraternas bifallna motion om att bygga hyresrätter i Runsten.
Ilko Corovic (S)”
____________________________
§ 206

Dnr 2011/161-109 KS

Motion (Eva Wahlgren C) - Köp av utbildning till nätvandrare.
Eva Wahlgren (C) föreslår i motion 2011-06-13
att Borgholms kommun kan köpa in utbildningen till nätvandrare som
Fryshuset tillhandahåller.
Motionen remitterades 2011-06-14--08-20 till partigrupperna och remissJusterandes sign
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svar har inkommit från
Socialdemokraterna: Avslag.
Moderaterna: Avslag.
Centerpartiet: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-30 § 356, efter
proposition, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkanden
Daniel Nilsson (C) yrkar bifall till motionen.
Eddie Forsman (M) och Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
motionen.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill bifalla motionen
röstar ja. Den som vill avslå motionen röstar nej”.
Vid omröstningen avges följande röster:
Nej
Eddie Forsman (M)
Ilko Corkovic (S)
Pia Holgersson (S)
Bengt Jonsson (S)
Ulf Lafveskans (V)
Mats Axelsson (FP)
Thomas Johnson (M)

Ja
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)
Mikael Almqvist (KD)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 7 nej-röster mot 4 ja-röster kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

§ 207

sid 22 (28)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-10-11

186-214

Dnr 2011/162-109 KS

Motion (Eva Wahlgren C) - inköp av hyreshus för kommunens
ungdomar vid studier i Kalmar.
Eva Wahlgren (C) föreslår i motion 2011-06-13
att kommunfullmäktige uppdrar åt Borgholm Energi att undersöka möjligheten till ett hyreshusinköp i Kalmar.
Motionen remitterades 2011-06-14--08-20 till partigrupperna och remisssvar har inkommit från
Moderaterna: Avslag.
Centerpartiet: Bifall.
Ölandspartiet: Avslag.
Kristdemokraterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-30 § 357, efter
proposition, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Eddie Forsman (M) och Bengt Jonsson (S) yrkar avslag
på motionen.
Daniel Nilsson (C) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Reservation
Lisbeth Lennartsson (C), Peder Svensson (C), Daniel Nilsson (C) till förmån för Nilssons bifallsyrkande.
____________________________

§ 208

Dnr 2011/248-612 KS

Uppdrag, boende för kommunens elever som studerar i Kalmar.
Kommunstyrelsen uppmanar Ilko Corkovic (S) och Christina Ateva (C)
att

Justerandes sign

som representanter i Kalmarsunds Gymnasieförbund bevaka och
verka för att ge bättre förutsättningar till boende för kommunens
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elever som studerar i Kalmar.
____________________________

§ 209

Dnr 2011/163-109 KS

Motion (Per Lublin, Bodil Rosengren, Thomas Wahlqvist ÖP) - Aktivt arbeta för att få kriminalvårdsanstalt till norra Öland.
Per Lublin (ÖP), Bodil Rosengren (ÖP) och Thomas Wahlqvist (ÖP) föreslår
i motion 2011-06-13 kommunfullmäktige besluta
att kommunen i alla led - såväl i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, som i näringslivsorganisationen, miljö- och byggnadsnämnden/
samhällsbyggnadsnämnden och i övriga tänkbar relevanta organ skall arbeta aktivt med att få kriminalvårdsanstalt till norra Öland
med de arbetstillfällen detta kan innebära.
Motionen remitterades 2011-06-14--08-20 till partigrupperna och remisssvar har inkommit från
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Avstår från yttrande.
Centerpartiet: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-30 § 358 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Yrkanden
Bengt Jonsson (S), Ilko Corkovic (S) och Pia Holgersson (S) yrkar bifall till
motion
Eddie Forsman (M) och Daniel Nilsson (C) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

____________________________

Justerandes sign
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Dnr 2011/164-109 KS

Motion (Eddie Forsman M), (Mikael Almqvist KD), (Mats Axelsson
FP) - Återföra de skattefinansierade verksamheterna gata, park,
kost, städ och fastighetsförvaltning till Borgholms kommun.
Eddie Forsman (M), Mikael Almqvist (KD) och Mats Axelsson (FP) föreslår i
motion inkommen 2011-06-15 kommunfullmäktige besluta
att återföra den skattefinansierade verksamheterna gata/park, kost, städ
och fastighetsförvaltning till Borgholms kommun.
Motionen har 2011-06-14--08-20 varit på remiss hos partigrupperna och
remissvar har inkommit från
Ölandspartiet: Bifall.
Moderaterna: Bifall.
Socialdemokraterna: Avslag.
Centerpartiet: Avslag.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-30 § 359, efter
proposition, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkanden
Eddie Forsman (M), Mats Axelsson (FP) och Mikael Almqvist (KD) yrkar bifall till motionen.
Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på motionen, men påpekar att det krävs
bättre samarbete och kommunikation mellan kommunen och bolaget och
mer ”koncerntänk”.
Ulf Lafveskans (V) och Daniel Nilsson (C) yrkar avslag på motionen.
Pia Holgersson (S) yrkar avslag på motionen ”med hänvisning till att kommunen måste hålla ett öga på detta”.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
motionen.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Vid omröstningen avges följande röster:
Ja
Ilko Corkovic (S)
Pia Holgersson (S)
Bengt Jonsson (S)
Ulf Lafveskans (V)
Daniel Nilsson (C)
Justerandes sign

Nej
Eddie Forsman (M)
Mikael Almqvist (KD)
Mats Axelsson (FP)
Thomas Johnson (M)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

sid 25 (28)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-10-11

186-214

Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 7 ja-röster mot 4 nej-röster kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

____________________________

§ 211

Dnr 2010/269-343 KS

Revidering av Allmänna Bestämmelser för VA (ABVA) för Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-08-17 behandlades Sune
Axelssons (S) förslag 2010-08-03 med anledning av den uppkomna föroreningen i det kommunala vattenledningsnätet under sommaren 2010,
att kommunstyrelsen ger huvudmannen Borgholm Energi AB i uppdrag
att omarbeta och komma med förslag till ändrade regler att införa i
ABVA,
att redovisa till kommunstyrelsen hur många sammankopplingar som
finns och en åtgärdsplan för att åtgärda detta.
Kommunstyrelsen uppdrog 2010-08-17 § 109 till Borgholm Energi
AB
att omarbeta och komma med förslag till ändrade regler att införa i
ABVA, samt
att redovisa till kommunstyrelsen hur många sammankopplingar som
finns och en åtgärdsplan för att åtgärda detta.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-06-20
redovisade vd Benny Wennberg att bolaget gjort en inventering av 50-60
% av alla anslutna fastigheter. Av inventeringen framgår att cirka 60 %
av de inventerade fastigheterna skulle kunna vara en riskgrupp i fråga om
avsaknad av återströmningsskydd. Borgholm Energi AB arbetar med förändring av ABVA som kommer att behandlas i kommunfullmäktige under
hösten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen och avvaktar
kommande revidering av ABVA.

Vid dagens sammanträde redovisar VA- och renhållningschef Jörgen
Ljungholm reviderat förslag till Allmänna bestämmelser för VA för Borgholms kommun (ABVA).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

sid 26 (28)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-10-11

186-214

ABVA kommer från och med kommunfullmäktiges godkännande att vara
uppdelad i två delar.
- ABVA innehåller bestämmelser för brukande av den allmänna vattenoch avloppsanläggningen.
- Råd och anvisningar till Borgholms kommuns ABVA. I den kommer det
finnas råd och förklaringar till hur de allmänna bestämmelserna skall
tolkas.
Syftet med den här förändringen är att förenkla och förbättra informationen till abonnenterna.
Kommunfullmäktige fastställer ABVA och Borgholm Energis styrelse fastställer Råd och anvisningar till Borgholms kommuns ABVA.
Följande förändringar har gjorts i ABVA:
Varje punkt har fått en rubrik för att det skall vara enklare att hitta det
som söks.
Punkt 4 är ny. Den handlar om anslutning till den allmänna anläggningen.
Det mesta av det som står där gäller redan idag men har skrivits dit som
ett förtydligande.
Punkt 9 är ny. Den handlar om krav på att fastighetsägare som brukar
den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande vattenledning med återströmningsskydd (backventil) senast 2014-12-31.
Som huvudman för den allmänna anläggningen är Borgholm Energi ansvarig för dricksvattenkvaliteten hela vägen fram till kunds tappkran.
Dricksvatten är ett livsmedel som är färdigt för förtäring, varför det är av
yttersta vikt att skydda det mot yttre föroreningar. Borgholm Energi vill
därför förhindra att återströmning uppstår från en fastighets VA-installation till den allmänna anläggningen. Detta åstadkoms genom att samtliga fastighetsägare som brukar den allmänna dricksvattenanläggningen installerar ett återströmningsskydd på inkommande dricksvattenledning.
Punkt 19 är ny. Den handlar om att huvudmannen kan utfärda anvisningar för hur bestämmelserna i ABVA skall tillämpas. Dokumentet Råd och
anvisningar till Borgholms kommuns ABVA är ett exempel på detta.
Förändringarna i ABVA har godkänts av Borgholm Energis styrelse 201109-21.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) och Eddie Forsman (M) yrkar att det i samband med
krav på återströmningsskydd ska finnas två olika datum för färdigställandet vilket innebär ett tidigare datum för anläggningar som bedöms utgöra
en större risk.
Proposition
Vid propositionsställandet på Corkovics och Forsmans yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2011-10-11

186-214

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

fastställa Allmänna bestämmelser för VA (ABVA) för Borgholms
kommun att, tillsammans med Råd och anvisningar till ABVA, gälla
från och med beslutet vunnit laga kraft, samt

att

uppdra till Borgholm Energi AB att i Råd och anvisningar till ABVA
prioritera införandet av återströmningsskydd så att anläggningar
enligt klass 4 åtgärdas senast 2013-12-31.

____________________________

§ 212

Dnr 2011/137-211 KS

Regionindelning, information.
Eddie Forsman (M) informerar om Regionförbundets arbete i frågan om ny
regionindelning. Landstingsfullmäktige kommer att ta beslut 2011-12-19
och länets kommuner måste dessförinnan inkomma med sina yttranden.
Remissen från Landstinget i Kalmar län om framtida regionbildning behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-01 och vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-11-21 då även landstingsstyrelsens
ordförande Anders Henriksson medverkar.
____________________________
§ 213
Meddelanden och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut och inkomna
meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 1).
____________________________

§ 214
Kursinbjudan.
Funktionshinderrådets ordförande Pia Holgersson framför önskemål att,
tillsammans med övriga ledamöter och sekreteraren i rådet, få delta i Regionförbundets inspirationsdag 2011-11-11 i Kalmar. Inspirationsdagen
handlar om hur kommuner och landsting kan arbeta för att förverkliga
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om samhällets ansvar för genomförandet av rättigheterna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2011-10-11

186-214

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna att Pia Holgersson deltar på inspirationsdagen. Övriga
ledamöters deltagande handläggs av respektive nämnd.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-10-11
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Skrivelse gällande marknadsstånd
på gator och torg i Borgholm,
Ingrid Blomberg
In
Beslut om nätkoncession för linje
för nybyggnad av två 30 kV
sjökablar från Husvalla 5:1,
Energimarknadsinspektionen

In
E.on Elnät Sverige AB ansöker
om nätkoncession för nytt
markkabelförband mellan Föra
och befintlig luftledning KöpingSandvik 1, Borgholms kommun,
Energimarknadsinspektionen
In
Korrespondens, Richard
Hallström och Mia Dahlström
In
Undertecknat avtal gällande
Överlåtelse av aktier i Kalmar
Läns Trafik AB, Kalmar Läns
Landsting

BILAGA 1 KS 2011-10-11 § 213.
Ärendemening
Handläggare
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Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2011.2660
Skrivelse gällande marknadsstånd på 2011/211 KS 311
gator och torg

KS
2011-10-11

2011.2759
2011/169 KS 372

KS
2011-10-11

2011.2817
2011/215 KS 372

KS
2011-10-11

2011.2908
2009/405 KS 294

KS
2011-10-11

2011.2916
2010/17 KS 521

KS
2011-10-11

2011.3013

KS
2011-10-11

2011.3014
2011/4 KS 612

KS
2011-10-11

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.

E.on Elnät Sverige AB ansöker om
nätkoncession för nytt
markkabelförband mellan Föra och
befintlig luftledning Köping-Sanvik
1, Borgholms kommun

Hyreslägenheter, Böda skola
Försäljningen, Böda skola

Kollektivtrafiken i Kalmar län

In
Beslut för kännedom ang. lokal
trafikföreskrift
hastighetsbegräsning vid Solberga
gård, Borgholms kommun,
Länsstyrelsen Kalmar län
In
Redovisning av Projekt Digital
kompetens, Kalmarsunds
Gymnasieförbund

Sida 1 (3)

Ansökan om statsbidrag för
yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning 2011.
Uppföljningsansvar KUA

2011-10-03
Antal:14

09:42
HAMED

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-10-11
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Kopia för kännedom gällande
tillfälliga farthinder under
sommartid i Sandviks Bruksgata,
Persnäs Sandvik
Vägsamfällighetsförening

Sida 2 (3)

BILAGA 1 KS 2011-10-11 § 213.
Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2011.3015
2011/226 KS

KS
2011-10-11

In
Skrivelse från Kristina Österberg, Skrivelse gällande toaletter vid
Långe Erik
Långe Erik.

2011.3016
2011/210 KS 336

KS
2011-10-11

In
Dom gällande laglighetsprövning Fördjupad översiktsplan, Rälla och
Stora Rör
från Mårten Agnér, Elisabeth
Natura 2000
Carlsson, Niklas Rådström m.fl.
Förvaltningsrätten avslår
äverklagandet., Förvaltningsrätten
i Växjö

2011.3019
2008/138 KS 212

KS
2011-10-11

In
Yttrande för kännedom från
Försvarsmakten gällande
nätkoncession för linje för
markkabelförband vid Föra och
luftledning Köping-Sandvik,
Försvarsmakten

2011.3053
2011/215 KS 372

KS
2011-10-11

2011.3062
2011/215 KS 372

KS
2011-10-11

2011.3064

KS
2011-10-11

In
Yttrande för kännedom gällande
nätkoncession markkabelförband
mellan transformatorstation vid
Föra och luftledning KöpingSandvik 1, Länsstyrelsen Kalmar
län
In
Avslag på ansökan om
godkännande av IT Gymnasiet
Sverige AB som huvudman för
gymnasieskola i Kalmar kommun,
Skolinspektionen

Winess 4.02-480
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Ärendemening
Handläggare
Kopia för kännedom gällande
tillfälliga farthinder under sommartid
i Sandviks Bruksgata

E.on Elnät Sverige AB ansöker om
nätkoncession för nytt
markkabelförband mellan Föra och
befintlig luftledning Köping-Sanvik
1, Borgholms kommun

E.on Elnät Sverige AB ansöker om
nätkoncession för nytt
markkabelförband mellan Föra och
befintlig luftledning Köping-Sanvik
1, Borgholms kommun

2011-10-03
Antal:14

09:42
HAMED

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-10-11
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Protokoll fört vid inspektion den
29 september 2011hos
Överförmyndaren i Borgholms
kommun, Länsstyrelsen Kalmar
Län

Winess 4.02-480
© Bardeli Datasystem 1986-2011

Sida 3 (3)

BILAGA 1 KS 2011-10-11 § 213.
Ärendemening
Handläggare

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2011.3087

KS
2011-10-11

2011-10-03
Antal:14

09:42
HAMED

BILAGA 1 KS 2011-10-11 § 213.

PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2011-08-30
§ 348
§ 349
§ 350
§ 351
§ 352
§ 353
§ 354
§ 355
§ 356
§ 357
§ 358
§ 359
§
§
§
§
§

360
361
362
363
364

§ 365
§ 366
§
§
§
§
§

367
368
369
370
371

Förslag på verksamhetsmål
Remiss – betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den
kommunala utjämningen (SOU 2011:39)
Ansökan om ekonomiskt stöd, Skäftekärr ekonomi förening
Strukturplan, återrapportering av uppdrag gällande utredning om
möjlig nedläggning av Ölands Kommunalförbund
Motion (Mikael Larsson C) – Förbättra kommunens tjänstemäns kunskap
om företagens villkor
Motion (Mikael Larsson C) – skolans attityder till företagande
Motion (Mikael Larsson C) – träffpunkter mellan företagare och kommunens
politiker/tjänstemän
Motion (Peder Svensson C) – detaljplaneläggning av kommunens
markområde i Spjutterum
Motion (Eva Wahlgren C) – köp av utbildning till nätvandrare
Motion (Eva Wahlgren C) – inköp av hyreshus för kommunens ungdomar vid
studier i Kalmar
Motion (ÖP) – aktivt arbeta för att få kriminalvårdsanstalt till Norra Öland
Motion (Eddie Forsman M), (Mikael Almqvist KD), (Mats Axelsson FP) –
återföra de skattefinansierade verksamheterna gata, park, kost, städ och
fastighetsförvaltning till Borgholms kommun
Medborgarförslag (Christer Petersson) – offentliga grillplatser
Medborgarförslag (Christer Petersson) - fågelmatningsstationer
Riktlinjer för Borgholms torg
Remiss – hastighetsbegränsning väg 136 mellan Mellby och Torp
Skrivelse gällande tolkning ax exploateringsavtal, området Hörninge,
Grönskog, GA 4,S2
Skrivelse, vattenproblem på Sibirienvägen i Borgholm
Finansiering av nödvändiga skyddsåtgärder och arbetsmiljöåtgärder till följd
av investeringsstopp
Ölandsfärjan, information
LUPP-arbetet
Riktlinjer för inköp och förändringar av teletjänster och produkter
Strand Hotell
Information

2011-09-06
§ 372
§ 373
§ 374

Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun
Slottsskolans ombyggnation, uppföljning
Återrapportering, genomförandegruppen

BILAGA 1 KS 2011-10-11 § 213.
§ 375
§ 376
§ 377
§
§
§
§
§

378
379
380
381
382

§ 383
§ 384
§ 385
§ 386

Information, skrivelse om husbilsställplatser
Kungsgårdens framtid
Skrivelse gällande säkerhet för återställningsåtgärder för nedmontering
av uttjänta vindkraftverk i kommunen
Uppföljningsmöte miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Ev. museum på norra Öland för vrakfyndet Mars
Skrivelse med anledning av remiss Översyn av strandskyddet på Öland
Skrivelse med anledning av remiss Översyn av strandskyddet på Öland
Laglighetsprövning enligt Kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut
2011-04-18 § 50; Fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör och Ekerum
Granskningsrapport - fakturahantering
Medborgarförslag (Annika Liepa) – Säkerhetsåtgärder, farthinder på
Sandgatan Borgholm
Medborgarförslag (Christer Petersson) - skräpplockartävling
Skrivelse med synpunkter

