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Dnr 2011/138-041 KS

Skattesats 2012.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

skattesatsen för år 2012 ska vara oförändrad 21:99 kronor per
skattekrona, exklusive överlämnandet av kollektivtrafik och färdtjänst till Landstinget i Kalmar län om 0:41 kronor/skattekrona.

____________________________

§ 216

Dnr 2011/138-041 KS

Information budgetarbetet för år 2012.
Ekonomichef Evert Kvarneke och tf ekonomichef Carina Cerafiani redogör
för budgetarbetet för år 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2011-10-04
§ 418 i egenskap av budgetberedning budgetmaterialet till nämnder och
styrelser för genomgång, konsekvensbeskrivning och anpassning till föreslagna budgetramar.
Till dagens sammanträde har äskandena minskat från ca 28 mkr till ca 18
mkr. Ekonomichef Evert Kvarneke redogör för budgetberedningens arbete
med mål att få en budget i balans. Budgetbeslut tas i kommunstyrelsen
2011-12-06 och i kommunfullmäktige 2011-12-19.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
____________________________

§ 217

Dnr 2011/78-041 KS

Investeringsplan 2011; 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.
Justerandes sign
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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.
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 kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 presenterades en uppföljning av investeringar år 2011 och av chefsgruppen redovisat investeringsbehov sista kvartalet.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-11 § 187
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.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-10-25 redovisas reviderad investeringsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-10-25 § 422 kommunstyrelsen
att godkänna Akuta och Pågående investeringar, samt
att efter redovisning av punkterna Strömgården avfuktare, Parkvillan
samt IT-utrustning ta ställning till godkännande av Arbetsmiljöinvesteringar.
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Vid dagens sammanträde redogör tf ekonomichef Carina Cerafiani för
gjorda prioriteringar i reviderad investeringsplan 2011. Under sammanträdet diskuteras de olika investeringarna som tagits upp under arbetsmiljöinvesteringar och punkterna Strömgården avfuktare, Parkvillan samt ITutrustning redovisas enligt tidigare beslut.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) och Pia Holgersson (S) yrkar att investeringen Parkvillan
tas bort ur investeringsplanen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

punkten It-utrustning 217 808 kronor (avseende nätverk, servrar
m m) flyttas till Akuta investeringar,

att

punkterna Parkvillan 500 000 kronor, Arbetsrum/personalrum Väderkvarnen 125 000 kronor samt Personal Gärdslösa 185 000 kronor flyttas till investeringsplan för år 2012.

att

i övrigt godkänna investeringsplan 2011 (BILAGA 1).

____________________________

§ 218

Dnr 2011/175-040 KS

Redovisning av intäkter från parkeringsverksamhet, allmän plats
m m.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2011-06-20 § 277 till
ekonomiavdelningen
att till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-13 redovisa en sammanställning över intäkterna från parkering, ställplatser, uteserveringar och upplåtelse av allmän plats och hur dessa intäkter används.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-23 redovisade tf ekonomichef Carina Cerafiani hur en uppföljning av intäkterna kan
genomföras. Det framgår att det i ekonomisystemet inte är möjligt att få
fram hur intäkterna används.
Vid dagens sammanträde redogör tf ekonomichef Carina Cerafiani för
ärendet.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att uppdrag ges till ekonomiavdelningen att redovisa kostnaderna för inkomsternas förvärvande uppdelat/verksamhet avseende teknisk service olika ansvar.
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Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomiavdelningen
att

till kommunstyrelsens sammanträde 2011-12-06 redovisa kostnaderna för inkomsterna förvärvande uppdelat per verksamhet avseende teknisk service olika ansvar.

____________________________

§ 219

Dnr 2011/267-041 KS

Budget 2013.
Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomichef Evert Kvarneke
att

ta fram förslag till kostnadsbudget och bruttoredovisning avseende
tjänster som kommunen köper av Borgholm Energi AB inför budget
2013.

____________________________
§ 220

Dnr 2011/185-043 KS

Hemställan om tilläggsbudgetering och ramökning, socialnämnden.
Socialnämnden beslutade 2011-06-29 § 86
att hos kommunstyrelsen hemställa om tilläggsbudgetering motsvarande
200 tkr för 2011 samt ramökning 2012 motsvarande 400 tkr.
Vid socialnämndens sammanträde 2011-06-29 informerade socialchef Lisa
Källén om att daglig verksamhet det senaste året har haft en utökning
med ca 10 brukare, vilket kunnat verkställas med en utökning om endast
1,0 tjänst. Efter sommaren utökas nu verksamheten ytterligare med en
brukare med stora omvårdnadsbehov. Därtill kommer att Försäkringskassan from 2011-05-31 dragit in ett beslut om personlig assistans med
27 timmar/vecka för en brukare under dennes vistelse på den dagliga
verksamheten. Beslutet har överklagats utan framgång. Sammanlagt innebär detta ett behov av utökning inom daglig verksamhet med 1,0 tjänst
Av socialnämndens beslut framgår att den dagliga verksamheten fortsätter att växa och är i behov av personalförstärkning för att kunna tillgodose de nya behoven. Behovet av förstärkning bedöms uppgå till 1,0 tjänst
till en kostnad av 400 tkr på årsbasis.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-23 § 333
kommunstyrelsen
att avvakta budgetuppföljning och delårsrapport 2011 innan eventuellt
beslut om tilläggsbudgetering 2011 och ramökning 2012.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avslå socialnämndens framställan om tilläggsbudget 2011 och
ramökning 2012.

____________________________

§ 221

Dnr 2011/20-003 KS

Kommunfullmäktiges arbetsordning - revidering.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-29 § 166
att kommunfullmäktiges presidium tillsammans med kommunstyrelsens
arbetsutskott ska revidera och anpassa kommunfullmäktiges arbetsordning och i samband därmed beakta frågeställning om filminspelning, samt
att med kraft uttala sig mot alla försök att inskränka yttrandefriheten i
anslutning till kommunfullmäktiges möten.
Kommunfullmäktiges presidium har därefter tillsammans med kommunsekreteraren och i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott reviderat
och uppdaterat arbetsordningen bland annat enligt följande:
förtydligande gällande motioner.
ändring av tid för inlämnande av interpellation om den ska komma
med i kallelsen till sammanträdet och besvaras vid sammanträdet.
Det finns fortfarande möjlighet att lämna in interpellationer närmare
och i samband med sammanträdet. Interpellationen framställs då vid
sammanträdet och besvaras antingen då eller vid nästkommande
sammanträde i enlighet med nuvarande arbetsordning.
med anledning av att sammanträdena enligt beslut ska filmas och
publiceras på kommunens hemsida är arbetsordningen kompletterad
med rekommenderad debattid vid interpellationer och frågor.
ändrad handläggning av medborgarförslag innebärande att förslagsställaren bjuds in och redogör för förslaget när det anmäls hos kommunfullmäktige och även i samband med beslut.
möjlighet för fullmäktige att inrätta tillfälliga fullmäktigeberedningar.
förändrad arbetsgång för valberedningen.
regler om etik för förtroendevalda.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07 § 123, efter proposition,
kommunfullmäktige
att anta reviderad och uppdaterad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut.
Kommunfullmäktige återremitterade 2011-08-22 § 105 ärendet till
kommunstyrelsen.
Justerandes sign
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Vid dagens sammanträde redovisar kommunsekreteraren hur kommunfullmäktiges presidium vid sitt möte 2011-10-05 bedömt de synpunkter
som lämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-08-22.
I följande paragrafer har synpunkterna beaktats:
§ 25 text ändrad till för tydlighets skull
§ 30 punkt 4 text ändrad till senast tre dagar
§ 32 6:e stycket text ändrad till både vid anmälan och beslut
§ 33 texten kompletterad med Föreläsningen bör inte vara längre än
30 minuter.
Övriga synpunkter har presidiet enhälligt valt att inte beakta.
Förbundsjurist Staffan Wikell, med bland annat har kommunalrätt och förvaltningsrätt som specialitet på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
har därefter gått igenom det nu liggande förslaget och lämnat sina synpunkter via telefon 2011-10-12.
Yrkanden
Lisbeth Lennartsson (C) och Ilko Corkovic (S) yrkar att i § 29 sjunde
stycket ska bör ändras till ska.
Maria Lindmark (MP) yrkar att i § 35 ska det framgå att kommunfullmäktige får inrätta fasta beredningar.
Eddie Forsman (M) och Daniel Nilsson (C) yrkar avslag på Lindmarks yrkande avseende fasta beredningar.
Ilko Corkovic (S), Maria Lindmark (MP) och Daniel Nilsson (C) yrkar att i
§ 43 ska det framgå att en kort allmänhetens frågestund om maximalt 30 minuter ska anordnas vid varje fullmäktigesammanträde.
Vid dessa tillfällen behöver inga förvaltningschefer medverka.
Maria Lindmark (MP) yrkar att i § 44 tas orden inte bort och ersätts i första fallet med endast.
Proposition yrkande § 29
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
yrkandet
Proposition yrkande § 35
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
Lindmarks yrkande.
Proposition yrkande § 43
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
yrkandet.
Proposition yrkande § 44
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
yrkandet.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

ändra lydelsen i reviderade förslaget till arbetsordning för kommunfullmäktige avseende
- § 29 sjunde stycket till Motion ska beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut senast ett år från det att motionen väckts.
- § 43 sista stycket till En kort allmänhetens frågestund om
maximalt 30 minuter anordnas vid varje fullmäktigesammanträde. Vid dessa tillfällen behöver inga förvaltningschefer medverka.
- § 44 första stycket ändras till PowerPoint-presentationer, uppspelning av ljudfiler, filmer eller dylikt är endast tillåtet på kommunfullmäktiges sammanträden om kommunfullmäktige beslutar om detta i särskild ordning.

att

med ovanstående ändringar anta förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Borgholms kommun.

____________________________

§ 222

Dnr 2009/405-294 KS

Försäljning av Böda skola och gymnastiksal.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-27 § 32 bland annat
att Böda skola läggs ned och eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 2
flyttar till Åkerboskolan hösten 2009.
Beslutet överklagades hos Länsrätten

(anm nuvarande Förvaltningsrätten).

Med anledning av förslaget från utbildningsnämnden om nedläggning av
Böda skola föreslog centerpartiet i en motion 2009-03-21 kommunfullmäktige
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka om huvudbyggnaden på
Böda skola kan iordningställas till lägenheter för uthyrning.
Kommunfullmäktige biföll 2009-09-14 § 82 motionen.
Redovisning av ärendets handläggning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2009-10-06 § 426 till planeringschef Christer Petersson
att i samråd med Borgholm Energi undersöka om det finns någon intressent som
vill iordningställa huvudbyggnaden på Böda skola till lägenheter.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2009-11-17 redogjorde planeringschef Christer Petersson för ärendet. Det framgick att det finns intressenter
att förvärva byggnaden. Värmesystemet är gemensamt för skolbyggnaden och
den byggnad där förskolan är belägen, detta kan regleras genom avtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2009-11-17 § 493 till planeJusterandes sign
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ringschef Christer Petersson
att genom kommunens mäklares försorg genom anbudsgivning lämna fastigheten till försäljning, samt
att det i försäljningsunderlaget ska framgå
- att kommunen får teckna hyresavtal för förskolan med tillhörande mark.
- att kommunen prioriterar att förhandla vidare med den köpare som är
beredd att utveckla fastigheten på ett sådant sätt att den kan utgöra en
tillgång som förbättrar servicen och möjliggör en mötes plats för boende
och besökare i Böda alternativt bygga hyreslägenheter i byggnaden.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-08-24 redovisade planeringschef Christer Petersson att anbudsförfarandet är genomfört. Fem intresseanmälningar har inkommit, tre har aviserat en verksamhet på fastigheten som
överensstämmer med kommunens prioriteringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-08-24 § 392 till planeringschef Christer Petersson
att föra ytterligare diskussioner med tre av anbudsgivarna inför beslut om försäljning av Böda skola.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-11-23 återrapporterade
planeringschef Christer Petersson för tagna kontakter.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2010-12-14 redovisade planeringschef Christer Petersson genomförd förhandling med den anbudsgivare som
anses uppfylla kommunens kriterier enligt tidigare beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-12-14 § 580 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att då skolverksamheten på Böda skola är nedlagd, försälja Böda skola till den
anbudsgivare som lämnat det anbud som bäst uppfyller kommunens önskemål.
Vidare uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott till planeringschef Christer Petersson
att upprätta förslag till hyresavtal gällande förskolan i Böda att behandlas vid
kommunstyrelsens sammanträde 2011-01-18.
Vid sammanträde med kommunstyrelsen 2011-01-18 redogjorde planeringschef
Christer Petersson för ärendet. Förhandling har genomförts med två av anbudsgivarna och samtal med ytterligare en. Vid förhandlingen har en anbudsgivare lämnat anbud som till stor del uppfyller kommunens önskemål.
Sedan arbetsutskottets sammanträde 2010-12-14 pågår förhandlingar med anbudsgivarna om förslag till hyresavtal. Denna förhandling är ännu inte slutförd.
Kommunstyrelsen återremitterade 2011-01-18, § 8 ärendet för behandling i
kommunstyrelsen 2011-02-14 med alternativ redovisning av förslag till hyresavtal
där hyran även inkluderar uppvärmning eller alternativt förslag på avstyckning innebärande att kommunen behåller förskolebyggnaden i egen regi.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-15 redogjorde planeringschef
Christer Petersson för ärendet samt genomförda förhandlingar med anbudsgivarna
om förslag till hyresavtal.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-15 § 33 efter votering
att återremittera ärendet för ny försäljning
att vid det nya anbudsförfarandet behålla förskolebyggnaden i kommunal ägo
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samt
att det nya anbudsförfarandet i övrigt skall omfatta fri prövningsrätt.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-03-29 redovisade planeringschef Christer Petersson de kostnader som kommer att uppstå vid en avstyckning i samband med försäljningen. Byggnaderna har i dag gemensam anslutning till el, värme, samt vatten och avlopp detta är inte möjligt vid försäljning av
huvudbyggnaden och gymnastiksalen. Kostnaden för nya abonnemang och anslutningar uppskattas till:
El
Anslutningsavgift
Grävning, central, mätare
Luft/vattenpump, varmvattenberedare
Frånkoppling av nuvarande

55
15
150
15

000
000
000
000

kronor
kronor
kronor
kronor

VoA
Anslutning
Grävning till förbindelsepunkt

98 000 kronor
20 000 kronor

Avstyckning/fastighet

20 000 kronor

Totala kostnaden för att dela fastigheten i två fastigheter uppgår därmed till minst
373 000 kronor. Att dela fastigheten i tre delar anses inte vara möjligt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterade 2011-03-29 § 106 kostnaden
och uppdrog till planeringschef Christer Petersson
att verkställa kommunstyrelsens beslut om försäljning av Böda skola och gymnastiksal. Av anbudsunderlaget ska framgå att kommunen
- har fri prövningsrätt.
- har för avsikt att behålla förskolan. samt
- att avstyckning kommer att regleras genom lantmäteriförrättning i anslutning till försäljningen.
Daniel Nilsson (C) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut och vidhöll tidigare
reservation mot att återta försäljningen av Böda skola då en försäljning i första läget varit det mest förmånliga för kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-10-25 § 445 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att sälja till den budgivare som lämnat högsta budet.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen uppdra till planeringschefen
att börja planera för nödvändiga åtgärder för att dela fastigheten i två
fastigheter enligt tidigare redovisning.
Vid dagens sammanträde redogör planeringschef Christer Petersson för
ärendet. Totalt har 25 budgivare deltagit och högsta budet stannade på
1 900 tkr.
Yrkanden
Eddie Forsman (M), Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S) och Daniel
Nilsson (C) yrkar att skolan och gymnastiksalen i Böda ska säljas till
högstbjudande.
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Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

sälja Böda skola och gymnastiksal till den budgivare som lämnat
högsta budet, samt

att

uppdra till kommunstyrelsen att påbörja processen avseende avstyckning och separering av gemensamma VA-, el- och värmesystem i och med att fastigheten vid försäljningen ska avstyckas. Finansiering sker inom försäljningssumman.

____________________________
§ 223

Dnr 2010/323-112 KS

Förordnande, borgerliga vigselförrättare
Vid dagens sammanträde redovisas att det finns behov av flera vigselförrättare i kommunen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Kalmar län
att

utse följande personer till vigselförrättare i Borgholms kommun:
Lisbeth Lennartsson, Sjöstrands väg 2, 387 96 Köpingsvik.
Eva Wahlgren, Tallvägen 5, 387 72 Löttorp.

____________________________

§ 224

Dnr 2011/56-878 KS

Utvecklingsplan för Borgholms Slott samt information om Projekt
Öppna Portar.
Vid dagens sammanträde redogör Harald Pleijel, Statens Fastighetsverk,
Anders Magnusson, Statens Fastighetsverk, och Håkan Brynielsson,
Regionförbundet i Kalmar län, för utvecklingsplanen för Borgholms Slott
och informerar om Projekt Öppna Portar
Utvecklingsplanen för Borgholms Slott åren 2011-2016 syftar till att
väcka intresse för och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv, stärka
Borgholms och Ölands attraktionskraft samt bidra till en hållbar och stark
tillväxt i sydöstra Sverige.
Justerandes sign
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Visionen ”År 2016 är Borgholms slott ett slott för alla. Här bedrivs en attraktiv och lättillgänglig verksamhet under stor del av året. En ständig
förnyelse av utbudet gör slottet roligt att återvända till. Borgholms slott är
en eftersökt aktör i den lokala och regionala utvecklingen” är basen för
utvecklingsplanen.
Målet är att år 2016 ska Borgholms slott:
1. Attrahera över 108 000 betalande gäster per år
2. Ha 20 % mer återkommande besökare
3. Ha ökat sin omsättning per besökare med 35 %
Projekt Öppna Portar med Statens Fastighetsverk som projektägare omfattar fyra historiska besöksmål; Borgholms slott, Eketorps fornborg, Kalmar slott samt Huseby bruk.
Projektperiod är 2012 - 2014 och har en omsättning på 51 665 400 kr
(varav EU 20 665 000 kr). I projektet ingår förutom Statens Fastighetsverk även Riksantikvarieämbete, två regionförbund och fyra kommuner.
Syfte med projektet är att utveckla besöksmålens roller, publika verksamhet, samverkan och erfarenhetsutbyte.
För Borgholms slotts del förväntas följande positiva effekter i och med
Projekt Öppna Portar:
- Utökar Borgholms slotts roll som lokal/regional kraftkälla
- Utvecklar slottets publika verksamhet
- Stärker slottets, destinationen Borgholm, Ölands och regionens attraktivitet och konkurrenskraft
- Lyfter fram historia/kultur som resurs i samhällsutvecklingen
- Tillför nationell/internationell kunskap, erfarenhet och nätverk
- Effektuerar minst 5 av de insatser som föreslås i utvecklingsplanen
- Ger maximal uppväxling, nyttjande och effekt av investerat kapital
För kommunens del har ett medfinansieringsintyg avseende 5 mkr under
fem år (1 mkr/år) undertecknats under förutsättning av att nödvändiga
kommunala beslut fattas och att projektet blir godkänt.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Beslut
Kommunstyrelsen, som ser positivt på utvecklingsplanen och ställer sig
positiva till Projektet Öppna Portar, beslutar
att

uppdra till kommunledningskontoret att arbeta vidare med hur
kommunens eventuella medfinansiering i EU-projektet kan lösas,
samt

att

uppdra till kommunchef Christina Madeling att tillsammans med
styrgruppen lägga fram förslag på hur kommunen ska kunna verkställa utvecklingsplanen.

____________________________
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Dnr 2011/137-211 KS

Remiss - framtida regionbildning.
Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län har gemensamt arbetat fram ett underlag avseende framtida regionbildning.
I Kalmar län är det landstingsfullmäktige som beslutar om länets ställningstagande i regionfrågan. Inför landstingsstyrelsens sammanträde 7
december och landstingsfullmäktiges beslut i ärendet 21 december 2011
önskar landstinget i samråd med regionförbundet få länets kommuners
synpunkter angående förslag till beslut om att Kalmar län ska träffa en
avsiktsförklaring om att ingå i en sydsvensk regionbildning om möjligt redan 2014.
Efter förhandlingar om innehållet i och utformningen av en kommande regionbildning ska ansökan skickas till Kammarkollegiet efter slutligt beslut i
berörda landstingsfullmäktigeförsamlingar.
Av Underlaget till ställningstagande framgår att utgångspunkterna för en
ny regionindelning är, enligt regeringen, att ändringarna ska växa fram
underifrån och att både kommuner och landsting måste var engagerade i
processen. Kalmar län är beroende av vad våra grannlän vill i frågan.
Av utredningen framgår att
- Jönköpings län önskar idag bilda en egen regionkommun.
- Östergötland och Kalmar län är överens om att de båda länen är för
små för att bilda en gemensam regionkommun.
- Både Blekinge och Kronobergs län har deklarerat att de vill ingå i en
sydsvensk regionbildning.
- Även Skåne vill ingå i en sydsvensk regionbildning, men först under
2019.
- Kalmar län vill etablera en ny regionbildning redan under 2015.
Landstinget i Kalmar län frågar i remiss 2011-10-04 om kommunens uppfattning senast 2011-11-30 i följande frågor med anledning av framtida
regionbildning:
● Stödjer kommunen, med utgångspunkt från nuvarande förutsättningar,
att Kalmar län medverkar i en ny regionbildning i Sydsverige baserad
på en avsiktsförklaring som berörda län gemensamt utarbetat och godkänt.
● Finns det särskilda förhållanden som kommunen anser att man bör ta
hänsyn till i den fortsatta regionbildningsprocessen.
● Mot bakgrund av ovan behöver nu länets kommuner ta ställning till om
Kalmar län ska träffa en avsiktsförklaring om att ingå i en sydsvensk
regionbildning, om möjligt redan 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-10-15 § 433, efter
proposition, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att stödja förslaget, med utgångspunkt från nuvarande förutsättningar,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

sid 14 (18)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-11-01

215-229

att Kalmar län medverkar i en ny regionbildning i Sydsverige baserad
på en avsiktsförklaring som berörda län gemensamt utarbetar och
godkänner, samt
att påtala vikten att Kalmar tillsammans med Växjö och Karlskrona ingår
i den sydsvenska regionen för att hålla ihop en sydsvensk region och
hålla ihop Linnéuniversitet.
Lisbeth Lennartsson (C) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
förmån för eget yrkande avseende delen att inte ta ställning till om att
ingå i sydsvensk regionbildning redan 2015 och vikten att påbörja diskussion om vilka beslut som ska föras ner till regionen.

Yrkanden
Eddie Forsman (M), llko Corkovic (S) och Pia Holgersson (S) yrkar bifall
till Landstingets första och tredje fråga. Beträffande frågan om särskilda
förhållanden yrkas att vikten att hålla ihop dels Växjö, Kalmar och Blekinge och dels Linnéuniversitet ska framhållas.
Mikael Almqvist (KD) ställer sig bakom en sydsvensk region.
Maria Lindmark (MP) yrkar att fråga 2 ska besvaras med följande text:
Särskilda förhållanden som bör beaktas extra i den fortsatt processen med
ny regionbildning är förutsättningarna för lokal demokrati och ökad decentralisering.
Motiven till ny regionbildning beskrivs i första hand som att genom sammanslagning effektivisera och öka konkurrenskraften för sjukvård och infrastruktursatsningar.
Konsekvenserna för demokratin och starka lokalsamhällen verkar sekundära och måste få en tydligare prioritet och konsekvensanalys i den fortsatta processen.
Generellt anses att följande princip ska vara vägledande för fortsatta beslut i regionförstoringsprocessen;
För regionalisering av statliga beslut.
Mot regionalisering av kommunala beslut.
Förutsättningarna för ett fortsatt och utvecklat samarbete med de övriga
länderna kring Östersjön är av största betydelse för Borgholms kommun
och Öland och måste bevakas särskilt i regionförstoringsprocessen.
I fråga om geografisk tillhörighet bör en ny regionbildning, oavsett utsträckning i övrigt, inbegripa Blekinge och Kronobergs län med vilka Kalmar län delar både kulturell och historisk identitet liksom framtida utmaningar kring kust- och havsmiljö och livskraftiga landsbygdssamhällen.
Daniel Nilsson (C), Peder Svensson (C), Bengt-Gunnar Nilsson (C), Bengt
Jonsson (S) och Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till Lindmarks yrkande.
Proposition fråga 1
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stödjer
landstingets fråga 1.
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Proposition fråga 2
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stödjer
Lindmarks yrkande.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som stödjer Lindmarks yrkande röstar ja. Den som stödjer Forsmans m fl yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges följande röster:
Ja
Maria Lindmark (MP)
Bengt-Gunnar Nilsson (C)
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)

Nej
Eddie Forsman (M)
Ilko Corkovic (S)
Pia Holgersson (S)
Mikael Almqvist (KD)
Thomas Johnsson (M)

Avstår
Bengt Jonsson (S)

Med ordförandens röst som utslagsröst har kommunstyrelsen därmed bifallit Lindmarks yrkande som svar på fråga 2.
Proposition fråga 3
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stödjer
landstingets fråga 3.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige

Justerandes sign

att

stödja, med utgångspunkt från nuvarande förutsättningar, att
Kalmar län medverkar i en ny regionbildning i Sydsverige baserad
på en avsiktsförklaring som berörda län gemensamt utarbetat och
godkänt.

att

framföra följande särskilda förhållanden som man bör ta hänsyn till
i den fortsatta regionbildningsprocessen.
Särskilda förhållanden som bör beaktas extra i den fortsatt processen med ny regionbildning är förutsättningarna för lokal demokrati
och ökad decentralisering.
Motiven till ny regionbildning beskrivs i första hand som att genom
sammanslagning effektivisera och öka konkurrenskraften för sjukvård och infrastruktursatsningar.
Konsekvenserna för demokratin och starka lokalsamhällen verkar
sekundära och måste få en tydligare prioritet och konsekvensanalys i den fortsatta processen.
Generellt anses att följande princip ska vara vägledande för fortsatta beslut i regionförstoringsprocessen;
För regionalisering av statliga beslut.
Mot regionalisering av kommunala beslut.
Förutsättningarna för ett fortsatt och utvecklat samarbete med de
övriga länderna kring Östersjön är av största betydelse för Borgholms kommun och Öland och måste bevakas särskilt i regionförstoringsprocessen.
I fråga om geografisk tillhörighet bör en ny regionbildning, oavsett
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utsträckning i övrigt, inbegripa Blekinge och Kronobergs län med
vilka Kalmar län delar både kulturell och historisk identitet liksom
framtida utmaningar kring kust- och havsmiljö och livskraftiga
landsbygdssamhällen. Samt
att

ställa sig bakom att Kalmar län träffar en avsiktsförklaring om att
ingå i en sydsvensk regionbildning, om möjligt redan 2015.

____________________________

§ 226

Dnr 2011/241-180 KS

Telefoner till krisledningsnämndens ledamöter.
Eftersom kravet på tillgängligheten för krisledningsnämndens ledamöter
är högt, har fråga lyfts om möjlighet till kommunal telefon och abonnemang.
Personalchef Krister Kronzell redogjorde vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-10-04 för arbetet med att ta fram riktlinjer för
telefoner till tjänstemännen. I dessa riktlinjer framgår inte hur politiker
ska utrustas med kommunala telefoner.
I dagsläget har varje nämndsordförande kommunal telefon och telefonabonnemang.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2011-10-04 § 416
till kommunstyrelsen att besluta om kommunala telefoner ska inköpas till
krisledningsnämndens ledamöter för att tillgodose tillgängligheten.
Vid dagens sammanträde framhåller Ilko Corkovic (S) att han som ledamot i krisledningsnämnden inte har något behov av telefon utöver sin privata.
Yrkanden
Daniel Nilsson (C) yrkar att då det enligt arvodesreglementet ingår ersättning för telefonsamtal i deltidsarvodet bör frågan avgöras av kommunfullmäktiges presidium som har tolkningsrätt på arvodesreglementet.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktiges presidium
för bedömning och beslut.
____________________________
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Dnr 2010/364-106 KS

Organisation för sektorsövergripande ungdomspolitik i Borgholms
kommun, LUPP-arbetet.
Kommunstyrelsen godkände 2011-09-13 § 173 en nya organisationen för kommunens LUPP-arbete 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.

Vid dagens sammanträde redogör ordförande Lisbeth Lennartsson för förlag 2011-10-31 från ledningsgruppen hur arbetet med ungdomspolitiken
ska genomföras. Av förslaget framgår bland annat att
- tjänsten som ungdomssamordnare permanentas och förblir en del i
kommunens ungdomspolitiska arbete.
- ett program skapas som beskriver vägen till ungdomars inflytande genom olika insatser. Genom dialogen med unga ska ungdomssatsningarna bygga på långsiktighet och vara lokalt förankrat, En tydligare
sektorsövergripande ungdomspolitik i kommunen. Detta möjliggör fler
tvärsektoriella insatser och också en möjlighet till ökad delaktighet för
unga inom kommunens samtliga verksamheter.
- ungdomssamordnaren i första hand ska verka övergripande och i sin
roll arbeta genom att aktivera samtliga styrelser och nämnder samt berörda förvaltningar (arbetet skall inte vara rent operativt utan engagera
den kommunala organisationen i det verkställande arbetet).
Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott
att

besluta om hur den sektorsövergripande ungdomspolitiken ska organiseras och genomföras i kommunen.

Ledamöterna har möjlighet att till arbetsutskottets sammanträde 201111-15 inkomma med sina synpunkter över det presenterade förslaget.
____________________________

§ 228

Dnr 2011/195-023 KS

Rekrytering av ny socialchef.
Socialchef Lisa Källén anmälde i skrivelse 2011-08-05 att hon har för avsikt att avgå med pension 2012-02-29.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen noterade 2011-08-16 § 145 avsägelsen och konstaterade att eventuell nyrekrytering till tjänsten avvaktas till behandlingen av eventuell ny organisation för socialförvaltningen.

Vid dagens sammanträde lyfts frågan om rekrytering av socialchef ska
påbörjas.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef Christina Madeling
att

påbörja faktainsamling inför eventuell rekrytering av ny socialchef.

Beslut om eventuell rekrytering tas av kommunstyrelsen vid sammanträde 2011-12-06.
____________________________

§ 229
Meddelanden och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut och inkomna
meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 2)
____________________________
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Investeringsplan 2011
Utgår
Hissar
Södvik tak
Armaturer sporthall B-holm
Hamn o kaj
Belysning stolpar underhåll
GC vägar
Muddring Borgholms hamn
Specialsand till Viktoriaskolan Utb
Möblemang personalutrymmen
- bostäder för äldre Soc

Flyttas till drift
600 000
130 000
150 000
500 000
356 000
40 000
300 000
15 000
10 000

Träbänkar idrottshall Utb
Skogsbrynet förskola
(jordfelsbrytare) Utb
Matstolar Strömgården
(drift 3500kr /st)

2 101 000

Akuta
Runsten fsk tak Utb
Stängsel Näktergalen förskola Utb
Ekbacka 5/6 staket Soc
Soldalen staket Soc
Låsbart skåp för sekretess Soc
Larmdatasystem Strömgården Soc
Trådlöst nätverk (bibliotek)
Basketkorgar-tillägg till godkända
Lås och nycklar till Åkerbobadet
Skenor fast reklam sporthallar (KF-beslut)
Hundrastgård Borgholm
Exploatering Böda mm
IT-utrustning

Flyttas till 2012
10 404
12 000

905 208

200 000
200 000
500 000

Ramp Ekbacka för sopor o tvätt (Soc)
Påbörjad p-plats Köpingsvik
(stolpar o belysning) (Soc)
Renovering matsal
(matsalsmöbler) (Utb)
Arbetsrum/personalrum
Väderkvarnen (Utb)
Personal Gärdslösa (Utb)

75 000
75 000

22 000

44 404

Arbetsmilljö
300 000
7 400
20 000
40 000
12 000
8 000
40 000
20 000
30 000
20 000
40 000
150 000
217 808

Bibliotek Borgholm kök arb miljö (KS)
Bredband Rälla (KS)
Parkvillan (KS)

Brandskydd
Strömgården avfuktare
IT-komm Vipan Beckasinen Utb
Grupprum på Eken Utb
Installation och inköp av
diskmaskin Soc
Spoldesinfektor Soc
Installation och inköp av
avancerad diskmaskin Soc
Brandlarm (biliotek)

150 000
125 000
185 000

Pågående
300 000
350 000
15 000
73 000
8 000
70 000
28 000

Totalt
3 655 404

1 510 000

Gatubelysning armaturer
Slottsskolans paviljonger
Slottsskolan
Ekbacka 3 o 4
Klassning deponier
Möblemang o låssystem
flytt ekbacka Soc
Belysningar, stolpar

Godkända
1 500 000
750 000
10 000 000
2 100 000
70 000
72 000

Konstgräsplan
Översiktsplan
Basketkorg/innebandysarg (KoF)

200 000
549 732
75 000

350 000

10 000

854 000

14 842 000

824 732

Totalt
17 425 940
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MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-11-01
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Miljö- och byggnadsnämndens
beslut att godkänna förslag till
detaljplan samt tillhörande
behovsbedömning för granskning
(utställning) gällande Byxelkrok
1:8, 1:9 och del av 1:1, Miljö- och
Byggnadsnämnden
In
Dom Laglighetsprövning (AnnMarie Ohlsson) gällande
tillstånd enligt miljöbalken för
utbyggnad av Byxelkroks hamn.
Mark- och miljööverdomstolen
meddelar inte prövningstillstånd.
, Svea Hovrätt, Mark- och
miljööverdomstolen
In
Skrivelse gällande påskyndande
av arbetet med Byxelkroks
översikts- och detaljplan,
Intresseföreningen Ölands Norra
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2011-09-20
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392
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§
§
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§

396
397
398
399
400
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ESF-projekt; RAMP
Deltagande i kurs
Konstgräsplan i Borgholms kommun
Uppsägning av avtal gällande servicelinjer
Vision 2020
Remiss – lantmäteriet rapport beslut enligt 6 kap 5 § plan- och bygglagen
Remiss – handlingsprogram 2011-2014 för räddningstjänsten inom Ölands
Kommunalförbund
Överlåtelse av arrendekontrakt, kiosk i Kårehamn å del av fastigheten
Kårehamn 2:7
Köpeavtal; förvärv av del av industrifastigheten Böda Kronopark 2:94,
tidigare del av Böda 1:31
Ansökan gällande intresse att få utöka fastigheten Stugan 68
Begäran att få köpa industrifastigheten Tröskan 4 i Borgholm
Ansökan om driftbidrag
Skrivelse angående cykeltunnel i Borgholm
Motion (Per Lublin Öp m fl) – Kabel under jord i Rälla
Husbilsställplatser
Kommunövergripande chef för kommunens verksamhet
Tjänstemän i beredskap (TIB)
Förfrågan om Tillgänglighetspris
Bidrag, skolavslutningar 2011

2011-09-27
§ 406
§ 407
§ 408
§ 409
§
§
§
§

410
411
412
413

§ 414
§ 415

Riktlinjer för fast reklam i kommunens lokaler med föreningsverksamhet
inom kultur- och fritidsnämndens ansvar enligt gällande skyltpolicy
Skrivelse gällande säkerhet för återställningsåtgärder för nedmontering
av uttjänta vindkraftverk i kommunen
Flyktingmottagning på Lundegårds camping
Skrivelse gällande tolkning ax exploateringsavtal, området Hörninge,
Grönskog, GA 4,S2
Konstgräsplan i Borgholm kommun
Tillfällig fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på Norra Öland
Förbättringsåtgärder vid badstränderna i Borgholm
Pilotprojekt – områdesbestämmelser för del av stenkusten (Alvedsjöbodar
och Kristinelund
Projekt servicepunkt i Byxelkrok – hela Sverige ska leva - förfinansiering
Godkännande – deltagande i konferens i utlandet
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Telefoner till krisledningsnämndens ledamöter
Investeringsbehov, socialnämnden
Budget 2012
Matdistribution
Budget 2011

