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Dnr 2011/37-042 KS

Preliminär budgetuppföljning november 2011.
T f ekonomichef Carina Cerafiani redogör för preliminär budgetuppföljning
november 2011.
Resultatet efter 11 månader är minus 0,5 mkr inklusive den icke balanskravsmedräknade kalkylkostnadsräntan.
Likviditet
Checkräkningskreditens medelsaldo fortsätter att minska och uppgår under november månad till 9,3 mkr.
Investeringar
De budgeterade investeringarna uppgår till totalt 68,6 mkr. Till och med
november är 44,0 mkr investerade vilket är en ökning med 5,1 mkr från
föregående uppföljning.
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.
Kommunfullmäktige informerades om kommunstyrelsens beslut vid sammanträde 2011-11-21.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna.
____________________________

§ 231

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
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genomföras. Det framgår att det i ekonomisystemet inte är möjligt att
särskilja hur intäkterna används.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-01 redogjorde t f ekonomichef Carina Cerafiani för ärendet.
Kommunstyrelsen uppdrog 2011-11-01 § 218 till ekonomiavdelningen
att till kommunstyrelsens sammanträde 2011-12-06 redovisa kostnaderna för inkomsterna förvärvande uppdelat per verksamhet avseende teknisk service olika ansvar.
Vid dagens sammanträde redogör ekonom Caroline Johansson för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen med beaktande till handlingarna.
Det noteras att ekonomiavdelningen bör följa upp kostnaderna för städning/kvm då det är stor skillnad i kostnad per kvm för likvärdiga verksamheter.
____________________________

§ 232

Dnr 2011/138-041 KS

Budget 2012 med planering för år 2013-2014.
Ekonomichef Evert Kvarneke redogör för budgetberedningens förslag till
budget 2012 med planering för år 2013-2014. Det framgår att budgeten
bygger på de budgetramar som kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07
och att nämnders och styrelsers äskanden inte kunnat beaktas som följd
av det ekonomiska läget.
Vidare redovisas inkomna yrkanden från Kommunal, Sveriges Skolledareförbund, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet Borgholm samt samhällsbyggnadsförvaltningens representanter och medarbetar för/inom Naturvetarna, Sveriges Arkitekter och Vision. Dessa biläggs budgeten.
Yrkanden på att-satserna
1. Taxorna
Maria Lindmark (MP) yrkar att taxan gällande landad fisk inte ska omfatta
ål.
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till budgetberedningens förslag.
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Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Kommunstyrelsen bifaller därmed budgetberedningens förslag.
3. Budgetramarna
Socialnämnden
Ilko Corkovic (S) yrkar att det i ekonomiska översiktens brödtext för socialnämnden ska framgå att besparingen gäller socialchefstjänst.
Eddie Forsman (M), Daniel Nilsson (C) och Mikael Almqvist (KD) yrkar bifall till budgetberedningens förslag.
Ilko Corkovic (S) yrkar att socialnämndens budgetram höjs med 3,7 mkr
(3 mkr till gruppboende och förstärkning vid särskild boende samt 700 tkr
till socialchefstjänst). Finansieras genom skattehöjning.
Proposition - brödtext
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Kommunstyrelsen bifaller därmed budgetberedningens förslag.

Proposition - budgetram
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsens bifaller budgetberedningens förslag.
Kommunstyrelsen bifaller därmed budgetberedningens förslag.

Utbildningsnämnden
Eddie Forsman (M), Peder Svensson (C), Thomas Johnsson (M), Mikael
Almqvist (KD), Daniel Nilsson (C) och Mats Axelsson (FP) yrkar bifall till
budgetberedningens förslag.
Pia Holgersson (S) yrkar att utbildningsnämndens budgetram höjs med 1
mkr för barnomsorg på obekväm arbetstid kväll, helg och natt. Finansieras genom skattehöjning.
Maria Lindmark (MP) yrkar att vårdnadsbidraget tas bort.
Ilko Corkovic (S) och Pia Holgersson (S) ställer sig bakom Lindmarks yrkande.
Proposition – Holgerssons yrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
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Proposition – Lindmarks yrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Kommunstyrelsen bifaller därmed budgetberedningens förslag.

Kommunstyrelsen och teknisk service
Daniel Nilsson (C) och Mikael Almqvist (KD) yrkar att bidraget till Ölands
kommunalförbund endast ska minskas med 500 tkr och att den föreslagna
sänkningen på ytterligare 500 tkr på Ölands Näringslivskontor därmed tas
bort. Finansieras genom att budgetramen för bolagets minskas med 500
tkr gällande energieffektivisering/energiskatt.
Eddie Forsman (M), Maria Lindmark (MP) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall
till budgetberedningens förslag.
Maria Lindmark (MP) yrkar en heltidsanställd energiingenjör anställs. Finansieras genom att investeringen konstgräsplan skjuts fram.
Maria Lindmark (MP) yrkar att verksamhetsmålen avseende en hållbar
kommun ska kompletteras med att andelen ekologiska livsmedel ska
öka från dagens 25 %.
Ilko Corkovic (S) och Eddie Forsman (M) ställer sig bakom Lindmarks yrkande om verksamhetsmålen.
Mikael Almqvist (KD) bifaller Lindmarks yrkande om ökning av ekologiska
livsmedel.

Proposition – besparing Ölands kommunalförbund
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
yrkandet
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkännas: Den som vill bifalla Nilssons yrkande röstar ja. Den som vill avslå detsamma röstar nej.
Vid omröstningen avges följande röster:
Ja
Mikael Almqvist (KD)
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)

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

Avstår
Mats Axelsson (FP)
Thomas Johnsson (M)

Kommunstyrelsen bifaller därmed budgetberedningens förslag.
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Proposition – Lindmarks yrkande energiingenjör
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Kommunstyrelsen bifaller därmed budgetberedningens förslag.
Proposition – Lindmarks yrkande verksamhetsmål
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar därmed att verksamhetsmålen ska utökas med
att andelen ekologiska livsmedel ska öka från dagens 25 %.

4. Investeringsplan
Maria Lindmark (MP) yrkar att investering Konstgräsplan tas bort och att
4 mkr av dessa går till energiinvesteringar i kommunens fastigheter.
Eddie Forsman (M), Daniel Nilsson (C) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till
budgetberedningens förslag.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
budgetberedningens förslag.
Kommunstyrelsen bifaller därmed budgetberedningens förslag.

7. Skattesats
Ilko Corkovic (S) yrkar att skattesatsen ska höjas med 25 öre.
Maria Lindmark (MP) ställer sig bakom Corkovics yrkande.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Kommunstyrelsen bifaller därmed budgetberedningens förslag.

12. Utvecklingsplan
Daniel Nilsson (C) yrkar att i samband med att-satsen om utvecklingsplan
bör framgå att om utvecklingsplanen möjliggör ett ekonomiskt utrymme år 2012, kan det komma att följas av förslag till kommunfullmäktige att omfördela resurser redan under det året.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
yrkandet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

sid 7 (21)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-12-06

230-248

Kommunstyrelsen beslutar därmed att komplettera att-satserna med om
utvecklingsplanen möjliggör ett ekonomiskt utrymme år 2012, kan
det komma att följas av förslag till kommunfullmäktige att omfördela resurser redan under det året.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige besluta

Justerandes sign

1.

att anta bilagda förändringar och tillkommande taxor och avgifter för
socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
kommunstyrelsen, teknisk service, taxefinansierade avgifter för vatten, avlopp och renhållning samt samhällsbyggnadsnämndens taxa
för plan- och bygglov, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, offentlig kontroll av livsmedel samt kontroll över detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.

2.

att föreslå Borgholm Energi AB att det budgeterade resultatet i renhållningsverksamheten, 500 tkr, avsätts till kostnader för avslutning
av deponierna Kalleguta och Rullbacka

3.

att anta nämnders och styrelsers budgetramar för år 2012, vilket
överensstämmer med det ekonomiska utrymme kommunstyrelsen
beslutat (2011-06-07 § 115) och som innebär att kommunen har en
budget i balans år 2012. Däremot uppfylls inte kommunens första finansiella mål – som ses över fem år.
”Mål 1: att ekonomin ska utgöra begränsningen för verksamheten.”

4.

att anta föreliggande investeringsplan för år 2012 vilket innebär en
investeringsnivå för år 2012 om 43,9 mkr vilket innebär att kommunens andra finansiella mål inte uppfylls
”Mål 2: att investeringarna ska självfinansieras.”

5.

att anta föreliggande resultatbudget för år 2012 som har resultatet
0,4 mkr vilket innebär att kommunens tredje finansiella mål inte uppfylls
”Mål 3: att kostnaderna inte ska överstiga 99 procent av intäkterna av
skatt och bidrag.”

6.

att kommunen utgår från Statisticons befolkningsprognos i budgetarbetet.

7.

att skattesatsen år 2012, med undantag för den skatteväxling som
sker med landstinget för färdtjänst och kollektivtrafik, blir oförändrad
21,99 kr per skattekrona (inkl skatteväxlingen: 21,58 kr per skattekrona) enligt KF § 148 2011-11-21.

8.

att kommunens kortfristiga upplåning på koncernkontot är oförändrad
40 mkr.

9.

att öka kommunens långfristiga upplåning med upp till 30 mkr med
anledning av investeringsnivån.
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10. att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2011 till år 2012.
11. att delegera till kommunstyrelsen att fastställa budget för slottsverksamheten senast mars månad.
12. att inför budgetarbetet 2013 arbeta fram en ekonomisk utvecklingsplan som ska omfatta samtliga delar av kommunens organisation och
verksamhet samt ska ha som mål att skapa ett långsiktig ekonomisk
utrymme i enlighet med kommunens finansiella mål. Utvecklingsplanen ska resultera i ett överskott på 2 procent av kommunens skatter
och bidrag.
13. att om utvecklingsplanen möjliggör ett ekonomiskt utrymme år 2012,
kan det komma att följas av förslag till kommunfullmäktige att omfördela resurser redan under det året.
14. att inför budgetarbete 2013 fortsätta med arbetet att utveckla ett nytt
förslag till resursfördelningssystem.
15. att därmed godkänna förslaget till resultat- och finansieringsbudget
samt investeringsram för åren 2013 och 2014.
16. att enligt kommunfullmäktiges beslut (KF § 120 2011) godkänna att
revisionen tilldelas en utökning med 23 tkr för år 2012.

Reservation
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) reserverar sig mot beslutet vad gäller socialnämndens brödtext
samt socialnämndens och utbildningsnämndens budgetram, samt godkännandet av resultat- och finansieringsbudget till förmån för egna yrkanden.
Daniel Nilsson (C), Lisbeth Lennartsson (C) och Peder Svensson (C) reserverar sig mot beslutet om ett verksamhetsmål avseende ekologiska varor
då ”Centerpartiet anser att det är viktigare med närproducerad råvaror än
att öka andelen ekologiska råvaror där vi redan i dag finns bland de ledande kommunerna i landet”.
Maria Lindmark (MP) reserverar sig mot beslutet gällande beslutet att inte
budgetera för en energiingenjör och godkännande av investeringsplanen
till förmån för egna yrkanden.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S) och Bengt Jonsson (S) reserverar sig
mot beslutet gällande skattesats till förmån för Corkovics yrkande.
Protokollsanteckning
”Vi socialdemokrater föreslår en mindre skattehöjning med 25 öre 2012
och detta innebär en ökning av skatteintäkter med ca 4,7 miljoner kronor.
Den föreslagna budgeten är inte i balans eftersom bl a socialchefstjänsten
kommer att återbesättas.
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Vi vill att 3,7 miljoner kronor tilldelas socialnämnden med hänsyn till deras påtalade behov och utbildningsnämnden tilldelas 1 miljon kronor för
att säkerställa barnomsorg på obekväma arbetstider – kvällar, nätter och
helger.
Utan skattehöjningen kan vi inte garantera våra gamla, funktionshindrade
och barnfamiljer den omsorgen som är värd namnet.
Ilko Corkovic (S) Pia Holgersson (S) Bengt Jonsson (S)”
Maria Lindmark (MP) – protokollsanteckning enligt BILAGA 1
____________________________
§ 233

Dnr 2011/38-189 KS

Revidering av Plan för hantering av samhällsstörningar och
extraordinära händelser.
Säkerhetsingenjör Anders Sporrong redogör för reviderat förslag till Plan
för hantering av samhällstörningar och extraordinära händelser för Borgholms kommun.
I det nya förslaget framgår
- att bilagorna har lyfts ut från den politiska behandlingen men fortfarande
finns kvar i praktiken.
- att förvaltningarna och bolaget utifrån framtagna risk- och sårbarhetsanalyser ska ta fram planering för hur samhällsviktiga verksamheter ska
kunna bedrivas under minst en veckas tid vid olika typer av störningar.
- nyupprättade planer för Pandemi, Riskinventering, Styrel samt Risk- och
sårbarhetsanalyser
- att det ligger på bolagets ansvar att reservkraftaggregaten provkörs och
att bränsle finns för en vecka.
- planerade övningar.
- prioriteringar under mandatperioden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-11-22 § 481 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta nu reviderad Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta nu reviderad Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Planen ersätter tidigare plan antagen 2008-09-01.
____________________________
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Dnr 2011/266-006 KS

Sammanträdesdagar 2012.
Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för år 2012:
17 januari, 7 februari, 27 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni, 28 augusti,
11 september, 16 oktober, 13 november, 11 december.
____________________________

§ 235

Dnr 2011/26-735 KS

Seniorboende i Södviksskolan
Kommunfullmäktige biföll 2011-01-24 § 14 en motion från Kristdemokraterna i Borgholm, genom Arne Sjögren och Mikael Almqvist,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att med hjälp av enkätundersökning
skaffa sig en bild av behovet beträffande seniorboende i Södvik,
att ge Borgholm Energi i uppdrag att ta fram kostnadsberäkning av ombyggnaden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2011-02-08 § 59 till
kommunledningskontoret
att efterhöra med pensionärsorganisationerna SPF och PRO om utförd
undersökning kan ligga till grund för att bedöma behovet av senior
boende i Södvik eller om ny undersökning behöver utföras.
Ärendet har därefter lyfts med pensionärsorganisationerna genom kommunala pensionärsrådet. I samband med genomförd bomässa 2010-10-05
Hur kan vi bo på äldre dar? genomfördes en undersökning om hur önskemålen om framtida boende ser ut.
Pensionärsrådet meddelar i beslut 2011-10-05 § 17 att rådet gör
den bedömningen att det inte finns behov av seniorboende i Södvik, då
det bland annat är för långt till närmaste affär, men att det däremot behövs fler lägenheter i Borgholm, Köpingsvik och Löttorp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-11-08 § 452 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad i och med återrapportering av uppdrag.
Det noterades att kommunstyrelsen 2010-12-07 § 212 ställde sig positiva
till att verkställa arbetsutskottets beslut att lämna Södviks skola till försäljning. Beslut om själva försäljningen kommer att tas i kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Justerandes sign
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anse motionen besvara i och med återrapportering av uppdrag .

____________________________

§ 236

Dnr 2010/134-253 KS

Försäljning av Södviks skola.
Utbildningsnämnden föreslog 2009-02-25 § 13 kommunfullmäktige
bland annat
att Södviksskolan läggs ned och eleverna flyttar till Åkerboskolan/Köpings skola hösten 2009.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-27 § 32 bland annat
att Södviksskolan läggs ned och eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 2
flyttar till Åkerboskolan/köpings skola hösten 2009.
Beslutet upphävdes av dåvarande Länsrätten.
Utbildningsnämnden flyttade hösten 2009 eleverna till Åkerboskolan och
Köpings skola enligt sitt beslut § 13/09.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-05-11 § 250 till
planeringschef Christer Petersson
att genom kommunens mäklares försorg genom anbudsgivning lämna
fastigheten till försäljning, samt
att det i försäljningsunderlaget ska framgå:
- 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 mötesplats för boende och besökare i Södvik.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-12-07 framgår att det finns
beslut om utredningar avseende etablering av rehab-anläggning och motion om enkätundersökning om intresse av seniorboende i Södvikskolan.
Det konstateras att dessa ärenden inte är bundna till att driften måste
vara kommunal.
Kommunstyrelsen ställde sig 2010-12-07 § 212 positiv till att verkställa arbetsutskottets beslut om att lämna fastigheten till försäljning.
Beslut om själva försäljningen kommer att tas i kommunfullmäktige.

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen framgår att det inte
finns något intresse av seniorboende i Södviksskolan.
Kommunens mäklare har meddelat att de vid en eventuell försäljning av
Södviksskolan måste ha kommunfullmäktiges beslut att fastigheten ska
säljas.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna att Södviksskolan säljs genom kommunens mäklare enligt tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-05
§ 250 och kommunstyrelsen 2010-12-07 § 212.

____________________________

§ 237

Dnr 2011/150-008 KS

Medborgarförslag (Christer Petersson) - skräpplockartävling.
Christer Petersson, Västra Kyrkogatan 17 C, 387 32 Borgholm, föreslår i
medborgarförslag inkommet 2011-06-09
att kommunen anordnar skärpplockartävling t ex varje vår innan turist
säsongen börjar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-06-20 § 268
medborgarförslaget till kommunchef Lars Frick för redovisning av de kampanjer som kommunen deltar i.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-09-06 redogjorde kommunchef Lars Frick för ärendet. Vid kontakt med projektledare
Sune Hamrin har framkommit att kommunen deltar i kampanjen Städa
Sverige där både väg- och strandstädning ingår. För Borgholms kommuns
del har Böda/Högby IF och Persnäs AIF år 2011 deltagit vid strandstädning i Böda, Köpingsvik och Djupvik. Inför nästa år kan även vägstädning
bli ett föreningsuppdrag om PEAB, som håller i vägunderhållet, är intresserade.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-09-06 § 385
medborgarförslaget till partigrupperna och Borgholm Energi AB för synpunkter och remissvar har inkommit från:
Kristdemokraterna: Avslag.
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Avstår från yttrande.
Vänsterpartiet: Bifall.
Centerpartiet: Avstår från yttrande. Föreningsliv deltar i bl a Städa Sverige. Redovisning på gång i denna fråga.
ÖVRIGA REMISSINSTANSER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-20-25 § 443
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen redan är
engagerad i olika projekt.
Sedan arbetsutskottets behandling har remissvar inkommit från
Ölandspartiet: Bifall.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen redan
är engagerad i olika projekt.

____________________________
§ 238

Dnr 2011/87-012 KS

Vision 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2009-03-31 § 135
ett förslag till Vision 2014 till partigrupper och nämnder för synpunkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2009-11-03 § 464 efter
gjord sammanställning av inkomna remissvar, till kommunchefen
att inkomma med förslag på handlingsplan med tre alternativt fyra områden där Borgholms kommun kan profilera sig och som visionen ska
utarbetas ifrån.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2009-11-17 § 509 till
kommunledningskontoret
att arbeta vidare med handlingsplanen utifrån föreslagen inriktning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2010-10-19 § 514 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta handlingsprogram Vision 2014.

Efter arbetsutskottets sammanträde 2010-10-19 konstaterade de politiska
partigrupperna att de innan beslut skulle gå igenom förslaget på nytt. Efter genomgången inkom nytt förslag till vision - Vision 2020.
I Vision 2020 finns nu fyra inriktningar Attraktiva Borgholm 2020, Företagssamma Borgholm 2020, Kreativa Borgholm 2020 samt Hållbara Borgholm 2020 med mål, mätverktyg och ansvar.
Lisbeth Lennartsson (C) lyfte vid arbetsutskottets sammanträde 2011-0517 frågan gällande slogan som är mera långsiktig än själva visionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-17 § 209 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Vision 2020.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-06-07 § 128 kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Johnsson (S) och Maria
Lindmark (MP) reserverade sig mot kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige återremitterar 2011-08-22 § 108, med stöd av
minoritetsåterremiss, ärendet till kommunstyrelsen.
Till dagens sammanträde föreligger ett reviderat förslag till visionsdokument där de fyra inriktningarna Attraktiva Borgholm 2020, Företagssamma Borgholm 2020, Kreativa Borgholm 2020 samt Hållbara Borgholm
2020 kvarstår. Målen kommer att inarbetas och framgå i budget, delårsrapport och årsredovisning.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna Vision 2020.

____________________________

§ 239

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.
Kommunstyrelsen noterade 2011-08-16 § 145 avsägelsen och konstaterade att eventuell nyrekrytering till tjänsten avvaktas till behandlingen av eventuell ny organisation för socialförvaltningen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-01 lyftes frågan om rekrytering av socialchef ska påbörjas.
Kommunstyrelsen uppdrog 2011-11-01 § 228 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.
Socialnämnden föreslog 2011-11-23 § 164 kommunstyrelsen
att starta upp rekryteringsprocessen för socialchef.
Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Christina Madeling för
ärendet. Rekryteringen kan göras i egen regi eller genom rekryteringsfirma.
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Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef Christina Madeling
att

i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott påbörja rekryteringen av socialchef i kommunens egen regi.

Återrapportering av uppdraget sker vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-01-17 för eventuellt beslut om annan rekryteringsprocess.
____________________________
§ 240

Dnr 2011/148-033 KS

Organisationsförändring, arbetsmarknadsavdelningen.
Verksamhetsansvarig Agneta Dahlberg föreslog till kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-23 att arbetsmarknadsavdelningens verksamhet bör
renodlas utifrån de nya arbetsuppgifter som tillförts avdelningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2011-08-23 § 343 till
verksamhetsansvarig
Agneta Dahlberg och omsorgschef Ann-Katrin Ståhl
att upprätta förslag till samarbetsmöjligheter mellan arbetsmarknadsavdelningen och LSS.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-11-08 redovisades
förslag innebärande att
Ölandslego överförs till socialförvaltningens dagliga verksamhet fr o m
2012-01-01.
de två arbetshandledarna som nu arbetar på Ölandslego överförs till
personalgruppen för daglig sysselsättning.
personalbudgeten för arbetshandledarna överförs till socialförvaltningen.
driftbudget för kringkostnader och hab-ersättning överförs till socialförvaltningen.
inventarier som idag tillhör Ölandslego överförs till socialförvaltningen.
Vidare redovisades hur framtida samarbete ska genomföras samt konsekvensanalys.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-11-08 § 451
ärendet till socialnämnden för yttrande senast 2011-11-24.
Socialnämnden godkänner 2011-11-23 § 159 överföringen av daglig
verksamhet från arbetsmarknadsavdelningen till socialförvaltningen fr o m
2012-01-01.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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godkänna överföringen av Ölandslego från arbetsmarknadsavdelningen till socialförvaltningen fr o m 2012-01-01.

____________________________
§ 241

Dnr 2010/17-351 KS

Godkännande av avtal, organisation och samverkansformer för
kollektivtrafiken i Kalmar län.
Regionförbundet i Kalmar län informerar i skrivelse 2011-10-28 om nytt
avtal gällande ansvarsfördelning med avseende dels för den regionala kollektivtrafiken, dels färdtjänst och riksfärdtjänst.
Enligt inriktningsbeslut i samtliga kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige våren 2011 har kommunerna (för Borgholms del kommunfullmäktige 2011-06-13 § 81) och landstinget beslutat att
● ställa sig bakom principöverenskommelsen, ”Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län”, mellan Landstinget i
Kalmar län och länets kommuner,
● Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet
fr.o.m. 2012-01-01 övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färd
tjänst och riksfärdtjänst,
● genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med
41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011
års nivå fr.o.m. 2012-01-01,
● landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per
2012-01-01 till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till
överlåtelseavtal.
Nuvarande aktieägaravtal mellan kommunerna och landstinget avseende
Kalmar Läns Trafik AB upphör att gälla den 31 december 2011. Landstinget förvärvar Kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per 201201-01. Ett separat avtal har tecknats om överlåtelse av Kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB till Landstinget.
Villkoren för ovanstående punktsatser ska regleras i ett avtal mellan
landstinget och kommunerna om ansvar för kollektivtrafiken i Kalmar län,
med principöverenskommelsen som grund.
Syftet med avtalet är att reglera ansvarsfördelningen med avseende dels
för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län i enlighet med lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik och principöverenskommelsen ”Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län”, dels färdtjänst och riksfärdtjänst.
Avtalet har diskuterats i primärkommunala nämnden, PKN, 2011-10-27.
Avtalet ska behandlas av respektive fullmäktige före årsskiftet och kommunerna rekommenderas att besluta att godkänna avtalet samt ändra i
sitt färdtjänstreglemente så att ansvaret överförs till Landstinget i Kalmar
län.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-11-08 § 454
ärendet till socialnämnden och utbildningsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen sammanträde 2011-12-06.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att godkänna avtalet.
Utbildningsnämnden meddelade 2011-11-23 § 80 att nämnden inte
har något att erinra mot avtalet.
Socialnämnden beslutade 2011-11-23 § 151
att upphäva nuvarande reglemente för färdtjänst fr o m det datum ansvaret övergår till KLT.
Socialnämnden beslutade 2011-11-23 § 155
att inget finns att erinra mot att ansvaret för färdtjänsten genom beslut i
kommunfullmäktige och genom skatteväxling överförs till Kalmar Läns
Landsting.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län mellan landstinget och länets kommuner.

____________________________
§ 242

Dnr 2011/198-109 KS

Motion (Ilko Corkovic S) - Öka ungdomars möjlighet att få en egen
bostad.
Ilko Corkovic (S) föreslår i motion 2011-08-15 kommunfullmäktige
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta initiativ till att söka
byggherrar som vill bygga ungdomsbostäder.
Motionen remitterades 2011-08-16-2011-09-19 till partigrupperna och
remissvar har inkommit från
Moderaterna: Bifall.
Centerpartier: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-10-25 § 438 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Sedan arbetsutskottets behandling har remissvar inkommit från
Ölandspartiet: Bifall.
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Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Mikael Almqvist (KD) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

____________________________
§ 243

Dnr 2011/151-008 KS

Medborgarförslag (Christer Petersson) - fågelmatningsstationer.
Christer Petersson, Västra Kyrkogatan 17 C, 387 32 Borgholm, föreslår i
medborgarförslag inkommet 2011-06-09
att kommunen sätter upp officiella fågelmatningsstationer som är utmärkta (skyltade) och funktionella.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-06-20 § 269
medborgarförslaget till Borgholm Energi AB för kostnadsberäkning och redovisning av lämpliga platser för officiella fågelmatningsstationer.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-30 meddelade Benny Wennberg, vd Borgholm Energi, att de är positiva till att uppföra fågelmatningsstationer enligt förlagsställarens önskemål. Dock ser de
att förlagsställaren bör inkomma med förslag på platser och omfattning,
därefter kan bolaget kostnadsberäkna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-08-30 § 361
medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter och remissvar har
inkommit från
Kristdemokraterna: Avslag.
Socialdemokraterna: Det görs redan idag.
Moderaterna: Avslag.
Vänsterpartiet: Bifall.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011 10-25 § 439 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget.
Sedan arbetsutskottets behandling har remissvar inkommit från
Ölandspartiet: Bifall.
Vid dagens sammanträde konstateras att kommunstyrelsens arbetsutskott
i beslut § 428/11 beviljat Ölands Stödmatningsförening 5 000 kronor i bidrag till foder. Vidare framgår att kommunen och Borgholm Energi AB vid
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snörika och kalla vintrar bidrar med foder och ser till att det finns öppna
områden för sjöfågel i hamnen i Borgholm.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå medborgarförslaget.

____________________________
§ 244

Dnr 2011/149-008 KS

Medborgarförslag (Christer Petersson) - offentliga grillplatser.
Christer Petersson, Västra Kyrkogatan 17 C, 387 32 Borgholm, föreslår i
medborgarförslag inkommet 2011-06-09
att kommunen med enkla medel anordnar offentliga grillplatser genom
att sätta ut sandfyllda cementfat eller annat (soptunnor, bänkar etc)
som dels ger ett trevligt intryck och är inbjudande och dels begränsar
nedskräpning i form av engångsgrillar, flaskor och burkar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-06-20 § 267
medborgarförslaget till Borgholm Energi AB för kostnadsberäkning och redovisning av lämpliga platser för offentliga grillplatser senast 2011-08-15.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-30 meddelade Benny Wennberg, vd Borgholm Energi, att de är positiva till att uppföra grillplatser enligt förlagsställarens önskemål. Dock ser de att förlagsställaren bör inkomma med förslag på platser och omfattning, därefter
kan bolaget kostnadsberäkna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-08-30 § 360 medborgarförslaget till partigrupperna och remissvar har inkommit från
Kristdemokraterna: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Bifall.
Vänsterpartiet: Bifall.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-10-25 § 440 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla medborgarförslaget.

____________________________
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Dnr 2011/194-008 KS

Medborgarförslag (Annika Liepa) - Säkerhetsåtgärder, farthinder
på Sandgatan Borgholm.
Annika Liepa föreslår i medborgarförslag 2011-07-28
att ett enkelt farthinder bestående av avsmalning av gatan med en skylt
om sänkt hastighet sätts upp strax innan Tullgatan.
att cykelvägen samtidigt förlängs ända ner till hamnen, vilket skulle göra
den alltför breda gatan smalare och säkrare för cyklisterna.
Kommunfullmäktige lämnade 2011-08-22 § 115 medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2011-09-06 § 384
medborgarförslaget till partigrupperna och Borgholm Energi för synpunkter och remissvar har inkommit från:
Kristdemokraterna: Avslag.
Socialdemokraterna: Anser att man bör titta på hela norra infarten fram
till hamnen.
Moderaterna: Bifall.
Vänsterpartiet: Bifall.
Centerpartiet: Bifall.
ÖVRIGA REMISSINSTANSER INGA REMISSVAR.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-10-25 § 442 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla medborgarförslaget.

____________________________

§ 246

Dnr 2011/298-009 KS

Slogan för Borgholms kommun.
Kommunstyrelsen uppdrar till utbildningsnämnden
att

på lämpligt sätt ge ungdomarna på högstadieskolorna Åkerboskolan och Slottsskolan i uppgift att föreslå en slogan utifrån inkomna
förslag och elevernas egna förslag till slogan.

____________________________
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§ 247
Information.
Under sammanträdet informeras om
- beviljade EU-projekt dels till cykelvägar på Öland och dels till projektet
Öppna Portar.
- Föreningen CAP Borgholms planer att anlägga en betongpark för skateboard, inlines, kickboard och BMX i Borgholm.
Pia Holgersson (S) informerar om att funktionshinderrådet håller på att
revidera reglemente och att fråga om arvode till de medverkande representanterna har lyfts.
____________________________

§ 248
Meddelanden och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger
redovisningen och meddelanden till handlingarna (BILAGA 2).
____________________________

ORDFÖRANDE, LEDAMÖTER OCH TJÄNSTEMÄN
TILLÖNSKAR VARANDRA EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.
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Protokollsanteckning rörande Budget 2012 för Borgholms kommun.
‐Miljöpartiet de Grönas synpunkter och förslag‐
Verksamhetsmål och Budgetmodell
Miljöpartiet tycker att det är glädjande att budgetdokumentet äntligen präglas mer
av målbeskrivningar än enbart siffror i kolumner. Detta kan förhoppningsvis leda till
att de politiska prioriteringarna och ambitionerna framgår tydligare, blir lättare att
sedan stämma av mot det verkliga utfallet och även följa över tid. En demokratisk
förbättring, inte minst för den intresserade medborgaren.
Målformuleringarna i 2012 års budget är dock till största delen servicemål som
beskriver hur vi ska uppfattas, snarare än sakbeskrivningar om vad som bör
prioriteras framför annat eller metoder för att nå målen. Dessutom är målen i stor
utsträckning relativa mål och inte kvalitetsmål. Det framstår som viktigare att vara
bättre, eller framför allt billigare, än kringliggande kommuner snarare än att ha
egna, oberoende kvalitetsambitioner. Konsekvensen blir att om alla runtomkring
bedriver en bristfällig t. ex. äldreomsorg så kan vi också göra det och nå våra mål,
bara den inte är riktigt lika bristfällig. I arbetet med verksamhetsmål har
förvaltningarna gjort sin uppgift men politiken har ännu inte förmått beskriva och
uttrycka sina ambitioner och prioriteringar tillräckligt tydligt anser Miljöpartiet.
För att ovanstående ska kunna realiseras på ett bra sätt är det också mycket viktigt
att arbetet med en ny resursfördelningsmodell till Budget 2013 kommer tillstånd.
Besparingar och förbättringsåtgärder.
Borgholms kommuns förslag budget 2012 saknar ekonomiska marginaler och
nämnderna har inte möjlighet att få några av de extra medel de äskat. Prognosen för
2013 0ch 2014 är underfinansierad budget. Att Borgholms kommun behöver göra
kraftfulla åtgärder för att förbättra sina ekonomiska förutsättningar är uppenbart.
Miljöpartiet anser att Borgholms Kommun inte längre har råd att avstå från att på
allvar inleda ett genomgående effektiviserings‐ och förbättringsarbete. Den mest
uppenbara satsningen, som snabbt betalar sig, inte har några negativa konsekvenser
för verksamheten och dessutom är en ren miljövinst är energibesparingsåtgärder.
Grundligt kunskapsunderlag i form av energideklarationer för fastigheterna och
genomarbetade förslag till plan‐ och handlingsprogram finns redan.
Konkreta besparingsförslag/beräkningar energieffektivisering:
Att sänka den total energikostnad i kommunen inkl. Beab med 25 % på fem år är
en fullt rimlig ambition och skulle ge en ekonomisk besparing på ca 3,3 mkr.
Förutom konkreta tekniska åtgärder och personella resurser i form av en
Energiingenjör förutsätter ovanstående satsning att verksamheterna får fullt eget
kostnadsansvar för lokaler och biltransporter. Detta skapar incitament för rätt
resursprioriteringar och ökad kostnadsmedvetenhet. Bolaget bör samtidigt bli ensam
ansvarig för genomförandet av åtgärder i lokaler och för lokalförsörjning så att drift‐

BILAGA 1 KS 2011-12-06 § 232

och underhållskostnader av en nyinvestering alltid beaktas på ett kompetent sätt.
Att kommunens underhållsplan följs för att undvika att underhållskostnaderna på
sikt hela tiden ökar är också en viktig besparingsåtgärd. Av samma anledning är det
viktigt att vara mycket restriktiv med nyinvesteringar och därmed nya ofinansierade
underhållskostnader. En konsekvens av ovanstående är att Miljöpartiet i 2012 åra
budget föreslår att den planerade investeringen i konstgräsplan för 7 mkr skjuts på
framtiden minst ett år.
Att föra över ägandet av bolagets vindkraftverk till kommunen för att minska
energiskatten på den el kommunen själv konsumerar skulle ge en ekonomisk
besparing på 3,5 mkr.
Kommunen kan inte avstå från att närmare överväga denna förändring.
Vidare anser Miljöpartiet att kommunen måste arbetar kraftfullt för att få del av det
ekonomiska utbyte som vindkraften generellt genererar (bygdepeng). Dessa medel
skulle kunna ersätta och utöka de resurser som kommunen idag lägger på
landsbygdsutveckling/näringslivspolitik och bli både en kortsiktig besparing och en
långsiktig vinst med utveckling i hela kommunen.
Konkret förslag, Hälsoekonomi.
Borgholms demografi gör att förebyggande friskvårdsarbete för äldre måste vara en
av kommunens viktigaste åtgärder för sänka, eller motverka stora ökningar av,
kommunens kostnader‐ förutom den stora mänskliga vinsten det medför.
Hälsoekonomi är en etablerad akademisk disciplin. Det är metoden hur äldre
människor inom omsorgen håller sig friska längre och hur den ekonomiska
besparingen av detsamma mäts. Att inleda ett seriöst och metodiskt arbete med
Hälsoekonomi är angeläget.
Konkreta förslag, Hållbar utveckling
Miljöpartiet anser att arbetet med Hållbar utveckling under lång tid fått stå tillbaka i
kommunen och att en ambitionshöjning nu är nödvändig för att leva upp till de mål
och åtagande kommunen har. För att kunna bedriva ett effektivt arbete på området
måste den nuvarande deltidstjänst som finns avsatt utökas till åtminstone 75 %
tjänst.
Ett konkurrenskraftigt och miljövänligt Öländskt jordbruk och en ren Östersjö är
kommunens kanske allra viktigaste framtidsfrågor. Projektmedel för fullföljande av
fullmäktigebeslut rörande minskning av näringsläckage, genom åtgärder i jordbruket
saknas i budget. Det rör sig om blygsamma 200 tkr eftersom satsningen
medfinansieras till 50 % från staten. I den här frågan kan kommunen inte stå tillbaka
anser miljöpartiet.
Allmänna förslag, Ledarskap och styrning i förvaltningarna.

BILAGA 1 KS 2011-12-06 § 232

Miljöpartiet anser att ett mer strukturerat kvalitets‐ och förbättringsarbete i hela
organisationen också har en stor ekonomisk besparingspotential. Följande områden
anser vi är viktiga att närmare uppmärksamma:
Handläggning och beslut på rätt nivå ‐ sakkunniga handläggare tilldelas ansvaret fullt
ut.
Cheferna leder verksamheten i enlighet med politiska mål, stöder medarbetarna och
följer upp och utvärderar resultat och prestationer.
Se över antalet chefer i hela organisationen.
Lön efter prestation.
Minskad mötestid (effektivare möten).
Ovanstående förslag återfinns delvis som yrkanden från miljöpartiet i
Budgetförslaget 2012 men eftersom flera är av mer övergripande och långsiktig
karaktär vill vi se dem som medskick/utredningsuppdrag till den i budgeten
föreslagna ekonomiska utvecklingsplanen inför budget 2013.

För Miljöpartiet de Gröna i Borgholm
Maria Lindmark

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-12-06
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Beslut § 92 ÖKF - Taxa gällande
tillståndshantering enligt lagen
om Brandfarliga och explosiva
varor, Ölands Kommunalförbund

Sida 1 (1)
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Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2011.3407
2011/55 KS 042

KS
2011-12-06

In
Skrivelse till KLT gällande
kollektivtrafiken.
Kopia till Borgholms kommun för
kännedom., Samhällsföreningen
Från Asken till Blåsås

2011.3410

KS
2011-12-06

In
Dom gällande laglighetsprövning
avs. Rälla-Stora Rör, Mark- och
miljdomstolen

2011.3422
2008/138 KS 212

KS
2011-12-06

2011.3618
2008/138 KS 212

KS
2011-12-06

In
2011.3639
Förordnande av borgerlig
Förordnande av vigselförrättare 2011- 2010/323 KS 112
vigselförrättare fr.o.m 20111110 - 2014
20141231 för Lisbeth
Lennartsson och Eva Wahlgren,
Länsstyrelsen Kalmar län

KS
2011-12-06

In
Beslut för kännedom gällande
avslag på ansökan om
hastighetsbegränsning på väg 979
Pinnekulla, Länsstyrelsen Kalmar
län

2011.3648

KS
2011-12-06

In
Skrivelse gällande
marknadsföring om Öland genom
SPS:s och PRO:S hemsidor där
syftet är att förlänga
turistsäsongen på Öland, Valborg
Elglund

2011.3704

KS
2011-12-06

In
Dom gällande laglighetsprövning
från Emma Segerstedt m.fl,
Förvaltningsrätten i Växjö

Winess 4.02-480
© Bardeli Datasystem 1986-2011

Ärendemening
Handläggare
Ölands Kommunalförbund,
årsredovisning 2010

Fördjupad översiktsplan, Rälla och
Stora Rör
Natura 2000

Fördjupad översiktsplan, Rälla och
Stora Rör
Natura 2000

2011-11-23
Antal:7

11:25
HAMED

Borgholms kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Sida 1 (1)
Kommunstyrelsen 2011-12-06
Christer Petersson
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Kommunkansliet

Info
Ärendemening
Ansökan om tillstånd av begagnande av
offentlig plats gällande sedvanlig
julskyltning Borgholms Torg och
Storgatan, Polismyndigheten
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Ansökan om tillstånd för offentlig
tillställning och begagnande av offentlig
plats gällande bilutställning,
musikunderhållning mm på Borgholms
torg och Storgatan, Polismyndigheten
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Ansökan om tillstånd gällande allmän
sammankomst - ljusmanifestation
Borgholms torg, Polismyndigheten
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen

Winess 4.02-480
© Bardeli Datasystem 1986-2011

Notering
Diarienr

Hid
Diplankod
2011.3626

Besl.inst
Datum
Sammtr.dat Handl
KS
2011-11-10

2011/92

002

2011-12-06 CP

2011.3627

KS

002

2011-12-06 CP

2011.3710

KS

002

2011-12-06 CP

2011/92

2011/92

2011-11-10

2011-11-16

2011-11-23
Antal:3

11:26
HADEL

Borgholms kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Sida 1 (1)
Kommunstyrelsen 2011-12-06
Kommunchefen
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Kommunkansliet

Info
Notering
Ärendemening
Diarienr
Grannyttrande som berörd granne
gällande tillbyggnad av fritidshus
Stugan 13, Samhällsbyggnadsnämnden
Delegationsbeslut 2011, kommunchefen 2011/107

Winess 4.02-480
© Bardeli Datasystem 1986-2011

Hid
Diplankod
2011.3405

Besl.inst
Datum
Sammtr.dat Handl
KS
2011-10-25

002

2011-12-06 KC

2011-11-23
Antal:1

13:08
HADEL
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2011-12-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2011-10-25
§
§
§
§

421
422
423
424

Amortering av lån
Investeringsstopp
Upphandling, stationstankning
Upphandling av fordon – mellanstora familjebilar samt mindre och större
transportfordon
§ 425
Upphandling – terapi- och slöjdmaterial
§ 426
Barnens Dag 2012 och 2013 på Ölands Djurpark
§ 427
Utbyte av vägbelysning mm, investering
§ 428
Bidrag, Ölands Stödmatningsförening
§ 429
Nyttjanderättsavtal, offentlig mark
§ 430
Fastighetsreglering, Borgholm 11:1 och Löken 3
§ 431
Förslag till iordningställande av strandskoningen utmed Kalmarsund i yttre
hamnen
§ 432
Kommunens krishantering
§ 433
Remiss – framtida regionbildning
§ 434
Revidering av Handikapplan för Borgholms kommun
§ 435
Arbetsformer/reglemente för funktionshinderrådet
§ 436
Skrivelse med begäran om utvärdering av ställplatser för husbilar
§ 437
Medborgarenkät
§ 438
Motion (Ilko Corkovic S) – Öka ungdomars möjlighet att få en egen bostad
§ 439
Medborgarförslag (Christer Petersson) – fågelmatningsstationer
§ 440
Medborgarförslag (Christer Petersson) – offentliga grillplatser
§ 442
Medborgarförslag (Annika Liepa) – säkerhetsåtgärder, farthinder på
Sandgatan Borgholm
§ 443
Medborgarförslag (Christer Petersson) – skräpplockartävling
§ 443 B Besök, Zelenogradsk
§ 444
Fastighetsförsäljning, Böda Kronopark 2:195
§ 445
Försäljning av Böda skola
§ 446
Fördjupad översiktsplan Djupviksområdet, samråd
2011-11-08
§
§
§
§
§
§
§
§

447
448
449
450
451
452
453
454

Godkännande av kreditkort, kommunchef Christina Madeling
Granskningsrapport – delårsrapport 2011
Äskande av medel till seniorbroschyr
Folkhälso- och trygghetsplan 2011-2015 för Borgholms kommun
Organisationsförändring, arbetsmarknadsavdelningen
Seniorboende i Södviksskolan
Försäljning, Södviks skola
Godkännande av avtal, organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län
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§
§
§
§

455
456
457
458

§ 459
§
§
§
§

460
461
462
463

Hemställan om markförvärv av mark angränsande till Persnäs-Sandvik 1:7
Gatubelysning, industriområdet i Löttorp
Vänortsutbyte
Inbjudan till utställning/granskning, detaljplan, Byxelkrok 1:8, 1:9 och del
av 1:1 (rökeriet)
Inbjudan till utställning/granskning, detaljplan för Borgholm 13:1 och
13:2 samt del av Borgholm 11:1, S:19 samt 2:20, triangeln
Inbjudan till samråd, detaljplan för Solberga 5:19 m fl Köpinggården
Skrivelse gällande ansvar och ersättningsfrågor vid brand i vindkraftverk
Frågor och information under sammanträdet
Uppföljningsmöte samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

