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Dnr 2011/70-023 KS

Utvärdering/redovisning av rekryteringsprocessen vid anställning
av ny kommunchef.
Kommunstyrelsen uppdrog 2011-07-05 § 138 enhälligt till personalchef Krister Kronzell
att utvärdera rekryteringsprocessen för redogörelse till kommunstyrelsen
2011-08-16.
Vid dagens sammanträde redovisar personalchef Krister Kronzell hur rekryteringsprocessen genomförts med en sammanställning över datum och
händelser, däremot ges ingen utvärdering eftersom han själv varit behjälplig i processen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-09 § 308 kommunstyrelsen
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

lägga redovisningen med beaktande till handlingarna.

Protokollsanteckning
”Vi rödgröna anser att erfarenheterna från rekryteringsprocessen av
kommunchef ger anledning att inför framtida rekryteringar alltid tillämpa
anbudsgivning vid val av rekryteringsföretag.
En tydlig kravspecifikation vid upphandling som möjliggör en öppen o.
opartisk hantering är nödvändig.
Vidare anser vi rödgröna att KSAU, dvs vi politiker, ska sköta kontakten
mellan kommun o. rekryteringsftg, för att säkerställa en god insyn o. förankring i process o. beslut.
Ilko Cokovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S), Maria Lindmark
(MP)”
____________________________

§ 143

Dnr 2010/346-106 KS

Gemensam nämnd för kommunal hjälpmedelsförsörjning i Kalmar
län.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 205
att säga upp ”Avtal om servicehjälpmedel, sjukvårdsmaterial och KOFFAprodukter”, samt
att uppdra åt Primärkommunala nämnden att arbeta fram ett förslag till
kommunal samverkansmodell för hjälpmedelsförsörjningen i länets
kommuner.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Primärkommunala nämnden har arbetet fram ett förslag om inrättande av
gemensam nämnd kallad Kommunernas hjälpmedelsnämnd Kalmar län.
Förslaget till avtalstext och reglemente har tagits fram med stöd från förbundsjurist Staffan Wikell, Sveriges Kommuner och Landsting.
Grundtanken är att varje kommun framöver äger sina egna hjälpmedel
och har kvar sina basförråd och sin rehabliteringspersonal men att man
samverkar kring mer avancerade hjälpmedel samt specialistkompetenser,
upphandling och inköp, utbildning med mera. Avsikten är att verksamheten ska ledas av en chef med bakgrund som legitimerad yrkesutövare
inom området samt med erfarenhet som chef och ledare.
Kalmar kommun föreslås bli värdkommun för den gemensamma nämnden, vilket Kalmars fullmäktige sagt ja till 2011-06-20.
Primärkommunala nämnden beslutade 2011-06-30 ställa sig bakom
föreslaget avtal till gemensam nämnd och rekommenderade respektive
kommunfullmäktige att godkänna avtalet i sin helhet och utse samma ordinarie ledamot och ersättare som ingår i primärkommunala nämnden att
ingå den gemensamma nämnden.
Socialnämndens godkände 2011-08-10 § 93 avtalet om gemensam
nämnd och föreslog kommunfullmäktige
att ställa sig bakom föreslaget avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan kommunerna i Kalmar län med tillhörande
bilagor 1-5, samt
att utse samma ordinarie ledamot/ledamöter och ersättare till den
gemensamma nämnden som fullmäktigare tidigare valt att ingå i regionförbundets primärkommunala nämnd innevarande mandatperiod.
Yrkande
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

ställa sig bakom föreslaget Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan kommunerna i Kalmar län med tillhörande bilagor, samt

att

utse Lisbeth Lennartsson (C) till ordinarie ledamot och Eddie Forsman (M) till ersättare i den gemensamma nämnden för mandatperioden 2010-2014.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 144
Information, socialnämndens verksamhetsområde.
Vid dagens sammanträde informerar socialchef Lisa Källén från socialnämndens verksamhetsområde bland annat avseende
- verksamhetens kostnader.
- bedömningsgrunder för hemtjänst eller särskilt boende.
- behovet av platser på särskilt boende.
- omsorgsutvecklingsenheten på Soldalen.
- sommarboende med hemtjänst.
- behov av LSS-platser.
- prognos för budgetuppföljning 2011.
- budget 2012.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
____________________________

§ 145

Dnr 2011/195-023 KS

Anmälan om pensionsavgång.
Socialchef Lisa Källén anmäler i skrivelse 2011-08-05 att hon har för avsikt att avgå med pension 2012-02-29.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar avsägelsen.
Eventuell nyrekrytering till tjänsten avvaktas till behandlingen av eventuell ny organisation för socialförvaltningen.
____________________________

§ 146

Dnr 2011/37-042 KS

Budgetuppföljning juli, kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för kommunstyrelsens budgetuppföljning för juli 2011.
Resultatet för juli månad redovisar ett nettoöverskott på 434 tkr.
Investeringsbudgeten uppgår till 52,7 mkr.
Till detta finns önskemål om tilläggsbudgeteringar på 12, 6 mkr. Om tillläggsbudgeteringarna antas i sin helhet kommer kommunstyrelsens investeringsbudget att uppgå till 65,3 mkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Till och med juli månad har kommunstyrelsen förbrukat 13,3 mkr, varav
0,3 mkr under juni och juli månad.
Budgetberedningen beslutade 2011-03-01 § 4
att införa ett tillfälligt investeringsstopp från och med 2011-03-01 och
sex månader framåt. Alla investeringar ska redovisas till samt beslutas av kommunstyrelsen, endast investeringarna Slottsskolan och
Ekbacka är undantagna från stoppet.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljning för verksamhetsområdet med
beaktande till handlingarna.
____________________________

§ 147

Dnr 2011/37-042 KS

Budgetuppföljning för hela kommunen juli 2011.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för kommunens totala budgetuppföljning för juli 2011.
Resultatet efter sju månader är plus 1,7 mkr.
Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit var sista juli plus 27
mkr. Det positiva saldot beror på en kombination av det nya lån på 36,6
mkr som togs upp i slutet av juni investeringsstopp samt en eftersläpning
av debiteringen för ombyggnationen för Slottskolan och Ekbacka. I augusti kommer dock utbetalningarna att uppgå till ca 20 mkr mer än månaden
innan vilket kommer att reducera checkräkningskreditens saldo kraftigt.
Investeringsbudgeten uppgår till 56,1 mkr. Till och med juli är 14,4
mkr investerade.
Budgetberedningen beslutade 2011-03-01 § 4
att införa ett tillfälligt investeringsstopp från och med 2011-03-01 och
sex månader framåt. Alla investeringar ska redovisas till samt beslutas av kommunstyrelsen, endast investeringarna Slottsskolan och Ekbacka är undantagna från stoppet.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med godkännande till
handlingarna.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010/40-042 KS

Överföringar drift- och investeringsbudget.
Ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för nämndernas förslag till överföringar från 2010.
Ansvar - verksamhet

Nämndens önskemål

DRIFTBUDGET
Utbildningsnämnden
6000-3401 Fritidsgårdar försäljning
Miljö- och byggnadsnämnden
8300-2630 Hörninge mosse, röjning o underhåll
8300-2150 Planavgifter
Kommunstyrelsen
1142-6106 Migrationsverket

19 300 kr
42 000 kr
363 345 kr
3 886 716 kr

TOTAL SUMMA DRIFTBUDGET
INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen
1010-1002 Fastigheter m m
1010-1008 Åkerboskolan
1010-1010 Hamn o kaj
1010-1029 Löttorps torg
1010-1060 Belysning stolpar underhåll
1010-1061 Gatubelysning, armatur
1010-1114 Exploatering Stora Rör
1010-1116 Borgholms försköning
1010-1132 Anpassning funktionshindrade
1010-1156 Ekbacka 3 & 4
Miljö- och byggnadsnämnden
8100-4003 GIS kartor, programvara
8300-4007 Översiktsplan Djupvik-Lofta
TOTAL SUMMA INVESTERINGSBUDGET

4 311 361 KR

886
192
845
160
56
974
500
292
279
8 394

561
662
668
000
259
163
000
514
636
938

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

127 500 kr
140 000 kr
12 849 901 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-06-28 § 282 kommunstyrelsen
att godkänna ovanstående överföringar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerandes sign

godkänna ovanstående överföringar från drift- och investeringsbudget 2010 till drift- och investeringsbudget 2011 enligt nämndernas önskemål.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

sid 7 (19)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-08-16

142-163

Dock konstateras att det av budgetberedningen 2011-03-01 § 4 beslutade investeringsstoppet gäller.
____________________________

§ 149

Dnr 2010/332-311 KS

Löttorps torg.
Vid dagens sammanträde lyfter ledamöterna frågan varför den utlovade
stenmuren på Löttorps torg ännu inte är färdigställd.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef Lars Frick
att

fortsätta arbetet gällande kommunstyrelsens styrning av bolaget
utifrån revisorernas rapport november 2010, Kommunstyrelsens
styrning och uppföljning av Borgholm Energi AB.

____________________________

§ 150

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 dagens sammanträde meddelas att någon total redovisning över det
ekonomiska läget inte kommer att kunna presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-08-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-08-09 § 311 kommunstyrelsen
att bibehålla investeringsstoppet tills dess kommunstyrelsen vid sitt 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vid dagens sammanträde lyfter kommunchef Lars Frick att antal nödvändiga investeringar som måste genomföras för att verksamheterna ska
fungera.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bibehålla investeringsstoppet tills dess kommunstyrelsen vid sitt
sammanträde 2011-09-13 prövar frågan om eventuell fortsättning,
samt

att

delegera till arbetsutskottet att i samråd med CESAM bedöma och
eventuellt besluta om investeringar för nödvändiga skyddsåtgärder
och arbetsmiljöåtgärder för verksamheterna.

____________________________

§ 151

Dnr 2011/39-048 KS

Ansökan om ekonomiskt stöd, Skäftekärr ekonomisk förening.
Styrelsen för Skäftekärr ekonomisk förening anhåller genom dess ordförande Esa Ateva om medfinansiering med 50 tkr/år under tre år till föreningens verksamhet vid Skäftekärr.
Föreningens arbete är inriktat på att förvalta och vidareutveckla de kulturella värdena på Skäftekärr. Verksamheten bedrivs genom ideellt arbete
av bygdens folk och långväga volontärer. Enligt skrivelsen beräknas verksamhetsåret 2010 gå med förlust på ca 100 tkr bland annat beroende på
det ogynnsamma sommarvädret.
Sedan Sveaskog 2006 köpte fastigheterna på Skäftekärr har verksamheterna drivits och i viss mån kunnat utvecklas med stöd av ett årligt bidrag
om 100 tkr från Borgholms kommun. Bidraget betalades ut 2008-2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-23 § 217 kommunstyrelsen
att bevilja 50 tkr i ekonomiskt stöd för år 2011 till Skäftekärr Ekonomisk
förening.

Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Lars Frick för ärendet. Ansökan från Skäftekärr inkom i februari månad och har sedan avvaktat en
genomgång av de bidrag som kommunen ger till olika föreningar och arrangemang.
Ledamöterna framhåller vikten av att föreningen lämnar in en ekonomisk
redovisning innan eventuellt beslut om bidrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen uppmanar föreningen
att

lämna in aktuell ekonomisk redovisning för att få ansökan om bidrag för år 2011 behandlad.

Vidare delegerar kommunstyrelsen till arbetsutskottet
att

efter inkommen ekonomisk redovisning bedöma och eventuellt besluta om bidrag upp till 50 tkr för år 2011 till föreningen.

____________________________

§ 152
Hantering av bidrag, information.
Vid dagens sammanträde redovisar kommunchef Lars Frick från den
genomgång som pågår mellan kommunledningskontoret och kultur- och
fritidsnämnden inför framtida handläggning av de olika bidragsansökningarna som kommer in till kommunen.
Arbetet kommer att redovisas i sin helhet vid ett kommande sammanträde.
____________________________

§ 153

Dnr 2010/375-175 KS

Tillståndsgivning och tillsyn gällande Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (SFS 2010:1011).
Ölands Kommunalförbundet, förbundsdirektionen, föreslog 201105-12 § 57
att tillståndsgivning och tillsyn gällande Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) ska handläggas tillsammans, samt
att erbjuda medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga att Räddningstjänst Öland handlägger tillståndsgivning och tillsyn gällande
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).
Av beslutet framgår att 83 % av landets kommuner valt att tillståndsgivning och tillsyn ligger under samma förvaltnings ansvar.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-231 § 31
att miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillstånd enligt Lagen om
brandfarliga och explosiva varor, samt
att Ölands Kommunalförbund/Ölands Räddningstjänst ansvarar för tillsyn
enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-31 § 230
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att med ändring av tidigare beslut § 31/11 anta Räddningstjänst Ölands
erbjudande att handlägga både tillståndsgivning och tillsyn gällande
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Vid dagens sammanträde meddelas att miljö- och byggnadsnämnden har
godkänt att ansvaret för tillståndsgivningen övergår till Räddningstjänst
Öland.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

med ändring av tidigare beslut § 31/11 anta Räddningstjänst
Ölands erbjudande att handlägga både tillståndsgivning och tillsyn
gällande Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS
2010:1011)

____________________________

§ 154

Dnr 2011/18-109 KS

Motion (ÖP) - vägskyltar till byar vid allmän väg.
Ölandspartiet föreslår i motion 2011-01-24 kommunfullmäktige
att uppdra åt kommunstyrelsen att inkomma till Trafikverket med en
framställan att verket förser samtliga byar med bebyggelse vid allmän
väg om att sedvanliga vägskyltar med byns namn sätts upp där bebyggelsen börjar, samt
att kommunstyrelsen skall följa upp detta tills att samtliga skyltar är på
plats.
Motionen remitterades 2011-01-25--02-22 till partigrupperna och remisssvar inkom från
Centerpartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Vänsterpartiet: Bifall.
Moderaterna: Avstår från yttrande.
Socialdemokraterna: Avstår från att yttra sig.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2011-03-07 § 83
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-04-12 § 83 på förslag av Eddie
Forsman (M), Ilko Corkovic (S) och Bengt Jonsson (S) kommunfullmäktige
att avslå motionen då detta inte är någon kommunal fråga utan ligger
inom Trafikverkets ansvarsområde.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-16 § 61 efter minoritetsåterremiss med 17 ja och 23 nej att återremittera motionen.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-05-31 noterades att det är ett stort antal småbyar längs de allmänna vägarna som inte
har någon skylt. Ett bifall av motionen innebär även en orättvisa mot de
kommunmedborgare som redan har finansierat en skylt till sin by.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-31 § 239 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då detta inte är någon kommunal fråga utan ligger
inom Trafikverkets ansvarsområde.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då detta inte är någon kommunal fråga utan ligger
inom Trafikverkets ansvarsområde.

____________________________

§ 155

Dnr 2011/96-109 KS

Motion (ÖP) - möjligt skolsamarbete Rälla-Glömminge.
Ölandspartiet föreslår i motion 2011-04-04 att kommunfullmäktige beslutar
att Borgholms kommun omgående ska förhandla med Mörbylånga kommun angående samarbete med elevöverföringar mellan skolorna i
Glömminge och Rälla.
Motionen remitterades 2011-04-05--05-13 till partigrupperna och utbildningsnämnden och remissvar har inkommit från
Centern: Avstår från yttrande då förhandlingar pågår.
Socialdemokraterna: Bifall.
Moderaterna: Avslag, är redan på gång.
Miljöpartiet: Bifall.
Utbildningsnämnden: Ett första möte i ärendet har hållits mellan utbildningschefer och ordförande i utbildningsnämnden i de båda kommunerna.
ÖVRIGA PARTIGRUPPER INGA REMISSVAR.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-23 § 224 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då ärendet redan är påbörjat.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.
Yrkande
Ilko Corkovic (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Vid proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då ärendet redan är påbörjat.

Reservation mot beslutet
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S), Maria Lindmark
(MP).
____________________________

§ 156

Dnr 2011/97-109 KS

Motion (ÖP) - ansvaret för kommunens färdtjänst.
Ölandspartiet föreslår i motion 2011-04-04 att kommunfullmäktige beslutar
att avtalet med Sibbarps angående färdtjänst p g a upprepade leveransförseningar och visad oförmåga från Sibbarps sida sägs upp med
omedelbar verkan.
Motionen remitterades 2011-04-05--05-13 till partigrupperna och socialnämnden och remissvar har inkommit från
Centerpartiet: Avslag, pågående tvist.
Moderaterna: Avslag.
Socialdemokraterna: Avslag.
Miljöpartiet: Avslag.
ÖVRIGA REMISSINSTANSER INGET REMISSVAR.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-05-23 § 225 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till att skatteväxling genom kollektivtrafikavtalet där färdtjänsten ingår kommer att ske i länet med start
2012-01-01.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen med hänvisning till att skatteväxling genom kollektivtrafikavtalet där färdtjänsten ingår kommer att ske i länet med
start 2012-01-01.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010/361-109 KS

Motion (S och Röda Bönor S-kvinnor i Borgholm) - barnomsorg
kvällar, nätter och helger.
Pia Holgersson och Eva-Lena Israelsson föreslår i motion 2010-11-11
att kommunal barnomsorg även ska innefatta kvällar, nätter och helger.
Motionen remitterades 2010-11-25--12-15 till partigrupperna och utbildningsnämnden och remissvar har inkommit från
Socialdemokraterna: Bifall.
Ölandspartiet: Bifall.
Kristdemokraterna: Bifall.
Miljöpartiet: Bifall.
Utbildningsnämnden: Positiv till motionen och föreslår en utredning om
att starta en enhet i centrala Borgholm under förutsättning att kommunfullmäktige tillstyrker särskilda medel för verksamheten.
ÖVRIGA REMISSINSTANSER INGA REMISSVAR
Det noterades att utbildningsnämnden redan låtit genomföra en utredning
med olika förslag på förläggning av verksamheten. Dock har i denna tagits upp nya kostnader för lokaler, städning med mera.
Kommunstyrelsens arbetsutskott förutsatte att en eventuell natt, helgoch kvällsomsorg kan förläggas i de redan befintliga lokalerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2011-02-01 § 47
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutade efter votering 2011-03-15 § 57
att återremittera motionen till utbildningsnämnden för komplettering av
utredningen så den även omfattar antalet barn mellan 1-10 år som
behöver kvälls-, natt- och helgbarnomsorg, var dessa barn bor och
kostnaden vid verksamhet i befintliga lokaler alternativt dagbarnvårdarlösning.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
sina bifallsyrkanden.

Utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar 2011-06-08 § 40
sammanställning över inkomna enkätsvar och beräkning av kostnad till
kommunstyrelsen. Av sammanställningen framgår att
- enkäten skickades till samtliga vårdnadshavare som har barn mellan 110 år, totalt 873 barn. Femton vårdnadshavare har svarat gällande 22
barn.
- i enkäten hade vårdnadshavarna att ta ställning till följande alternativ:
Kvällstid vardagar 17:00-23:00
Natt vardagar 17:00-07:30
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

sid 14 (19)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-08-16

142-163

Dagtid lördag och söndag 06:00-18:30
Kvällstid lördag och söndag 17:00-23:00
Natt lördag och söndag 17:00-07:30
- utöver de alternativ som fanns i enkäten har en vårdnadshavare ett
önskemål om att få lämna barn från klockan 05:00.
- enligt nu gällande tillämpningsföreskrifter är öppettiderna för de kommunala förskolorna 06:00-18:30.
Av inkomna svar framkommer att
i norra kommundelen har tre vårdnadshavare till fem barn meddelat
behov av omsorg. Huvudsakligen kvällsomsorg vardagar.
i centrala kommundelen har fem vårdnadshavare till sex barn meddelat behov av omsorg. Huvudsakligen kvällsomsorg samt dagtid lördag,
söndag och helger.
i södra kommundelen har sju vårdnadshavare till elva barn meddelat
behov av omsorg. Behov finns av kvälls-, natt- och helgomsorg.
Personalkostnader och övriga kostnader specificeras i bilaga (BILAGA 1)
Vidare konstaterar utredningen att
- kvällsomsorg är möjlig att ordna vid samtliga förskolor i kommunen.
Tveksamheter finns dock för Skogsbrynet med anledning av tillträde till
kök.
- Nattomsorg förutsätter att lokaler och utrustning anpassas till verksamheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2011-06-20 § 280
efter proposition motionen till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

____________________________

§ 158

Dnr 2011/145-109 KS

Motion (KD) - översyn av den kommunala organisationen.
Kristdemokraterna genom Mikael Almqvist och Arne Sjögren föreslår i motion 2011-05-30 fullmäktige
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att anlita en utomstående konsult som
ser över den kommunala organisationen på alla nivåer. Konsulthjälpen bör vara någon eller några som inte har kopplingar till Borgholms
kommun, allt för att åstadkomma största möjliga objektivitet i utredningen.
Motionen remitterades 2011-05-31--06-22 till partigrupperna och remissJusterandes sign
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svar har inkommit från
Vänsterpartiet: Avslag. Vi stöder ett förändringsarbete. Vi förordar att
den av (S) lagda motionen om en gemensam grupp mellan politiker,
tjänstemän, representanter för näringslivet och föreningar skall tillsättas.
Socialdemokraterna: Avslag på grund av att vi inte ser nyttan av en utredning i förhållandet till kostnaden för anlitandet av en konsult.
ÖVRIGA REMISSINSTANSER INGA REMISSVAR.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2011-06-28 § 286
motionen till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut till förmån
för sitt avslagsyrkande.
Till dagens sammanträde inkommer remissvar från
Moderaterna: Avslag.
Yrkande
Eddie Forsman (M) yrkar avslag på motionen.
Mikael Almqvist (KD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Vid proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen, då den ligger fel i tiden med tanke på anställning
av ny kommunchef.

Reservation mot beslutet
Mikael Almqvist (KD) till förmån för sitt bifallsyrkande.
____________________________

§ 159

Dnr 2011/108-109 KS

Motion (S) - fördubbla antal sommarjobb åt ungdomar i kommunen.
Socialdemokraterna Norra Öland föreslår genom Ilko Corkovic i motion
2011-04-17
att Borgholms kommun erbjuder fyra veckor sommarjobb till minst 40
ungdomar i ålder 15-19 år redan från i år.
Motionen remitterades 2011-04-19--05-18 till partigrupperna, arbetsmarknadsavdelningen och Borgholm Energi och remissvar har inkommit
från
Justerandes sign
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Arbetsmarknadsavdelningen: Det lottas inte ut några jobb, utan tvärtom vi träffar alla sökande för en kort intervju, efter en skriftlig ansökan
inkommit från den unge. Detta ser vi som ett lärande i att söka arbete i
framtiden.
Kostnaden för de 20 platser vi har i dag är 200 000 kronor och vi har
inget emot att dessa platser utökas till 40 under förutsättning att vi får
utökning av 200 000 kronor till vår budget. Det finns ingen möjlighet
inom nuvarande budget. Detta borde kanske diskuterats i budgetarbetet
för året 2011.
Centerpartiet: Bifall om det är ekonomiskt möjligt och arbetsledning
finns.
Miljöpartiet: Bifall.
Socialdemokraterna: Bifall.
ÖVRIGA REMISSINSTANSER INGA REMISSVAR.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2011-05-31 § 240 efter
proposition till arbetsmarknadsavdelningens administrativa chef Agneta
Dahlberg
att till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-06-28 redovisa hur andra kommuner avlönar och lägger upp sina feriearbeten.
Ilko Corkovic (S) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-06-28 fanns följande utredning från arbetsmarknadsavdelningens administrativa chef
Agneta Dahlberg:
Mörbylånga kommun: Ca 100 platser, alla på kommunala förvaltningar.
3 veckor på halvtid ( 60 Tim). Vissa tas in via soc. 15-17 år. Platserna lottas ut (nästan alla får jobb). 15 år: 52:--/tim, 16 år: 57:20/tim, 17 år:
63:30 /tim.
Kalmar kommun: Alla som slutar 1:an på gymnasiet erbjuds prova på
praktik, inget anställningsförhållande. Räknas som praktik. 1 050:--/
vecka, 3 veckor på halvtid, i år 420 ungdomar
Torsås kommun: 40 platser, ej till alla, 3 veckor på halvtid, 16-17 år,
43:-- och 53:--/tim.
Emmaboda kommun: 106 platser ej till alla 16 – 17 år, 3 veckor på
halvtid, 1 050:--/vecka inkl semers.
Mönsterås kommun: Målsättningen är att alla som önskar ska få jobb.
150 platser 16-19 år, arbetsuppgifter på kommunens olika förvaltningar,
3 veckor på halvtid, 55:--/tim inom vården och för övriga 50:--/tim.
Borgholms kommun: 15-19 år, 4 veckor halvtid, 40 platser. Prioritering
av ungdomar med funktionshinder, invandrarbakgrund och en del via soc.
15 år: 66:--/tim, 16 år: 75:--/tim, 17 år: 87:--/tim, 18 år: 94:--/tim ( avtalsenliga löner), placering slottet, vården, renhållning BEAB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-06-28 § 287, efter
Justerandes sign
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proposition, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att i samband med ett eventuellt bifall till motionen uppdra till arbetsmarknadsavdelningen att utreda möjligheten att sänka lönenivån till
medelnivån i länet.

Yrkande
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S) och Bengt Jonsson (S) yrkar bifall till
motionen med fortsatt avtalsenliga löner.
Maria Lindmark (MP) ställer sig bakom Corkovics yrkande
Daniel Nilsson (C) yrkar avslag på motionen då han anser detta fel väg,
arbetsmarknadsavdelningen bör först utreda hur många arbeten som kan
tas fram.
Proposition
Vid proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avslå 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
Ilko Corkovic (S)
Pia Holgersson (S)
Bengt Jonsson (S)
Maria Lindmark (MP)

Ja
Eddie Forsman (M)
Mikael Almqvist (KD)
Mats Axelsson (FP)
Thomas Johnsson (M)
Daniel Nilsson (C)
Peder Svensson (C)
Lisbeth Lennartsson (C)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige med 7 ja mot 4 nej
att

avslå motionen.

Reservation mot beslutet
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S), Maria Lindmark
(MP) till förmån för socialdemokraternas bifallsyrkande.
____________________________
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Dnr 2010/305-807 KS

Skyltpolicy, revidering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-09-21 § 448 till
kultur- och fritidsnämnden
att se över gällande skyltpolicy i kommunens sport- och idrottshallar för
att möjliggöra för föreningarna att ha permanenta sponsorskyltar.
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-12 § 53 anser att följande policy
för reklam i kommunens lokaler ska gälla: Reklam, dock ej för tobak, öl
och sprit, får uppföras i av kommunen ägd lokal under eget tillfälligt arrangemang och under förutsättning att det ej görs åverkan i lokalen.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2010-11-23 framförs synpunkter på
lämpligheten att ledarna i föreningar med omfattande verksamhet i sporthallen ska klättra upp och ner vid varje tävlingstillfälle för att hänga upp
reklamskyltar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2010-11-23
§ 563 ärendet till kultur- och fritidsnämnden i avsikt att göra en revidering av skyltpolicy att antas av kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2011-05-12 § 42
att fast reklam ska få förekomma enligt fastställda riktlinjer i de lokaler
där kultur- och fritidsnämnden anser att det är lämpligt, samt
att ge fritidsansvarig Jan-Åke Johansson i uppdrag att utifrån det förslag som finns arbeta fram riktlinjer till arbetsutskottets och nämndens möte i juni.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-06-28 § 288 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
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.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
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.

Riktlinjerna beslutas av kommunstyrelsen på förslag av kultur- och fritidsnämnden vid ett kommande sammanträde.
____________________________
Justerandes sign
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§ 161
Meddelanden och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen lägger redovisning av delegationsbeslut och inkomna
meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 2)
____________________________

§ 162
Information.
Under sammanträdet informeras om
- regionfrågan.
- Ölands Gymnasium.
- minskat invånarantalet.
- projektet Cykelturism Fyr till Fyr.
- att försäljningen av Böda skola är överlämnad till mäklare..
- kommunens överklagande av Bergsstatens undersökningstillstånd för
Gripen Gas AB.
____________________________

§ 163

Dnr 2011/03-311 KS

Riktlinjer för Borgholms torg.
På förslag av Eddie Forsman (M) beslutar kommunstyrelsen
att

under hösten 2011 utvärdera sommarens olika arrangemang och
beslut gällande torget i Borgholm för att inför säsongen 2012 klargöra och fastställa vad som gäller för torget och vem som ska besluta om vad som ska göras med torget.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KS 2011-08-16 § 157

Barnomsorg OB‐arbetstid
Till beräkningarna nedan har det använts medellön för respektive kategori:
Barnskötare: 22 585 kr/månad
Förskollärare: 23 713 kr/månad
Dagbarnvårdare: 21 415 kr/månad
Jourersättning beräknas på den tid som barnen sover. Upp till 50 timmar/månad är
kostnaden 31,80 kr/timme, över 50 timmar/månad 63,70 kr/timme.
Vaknar något av barnen avbryts jouren och räknas som kvalificerad övertid.
Kvalificerad övertid kostar för en barnskötare med beräknad medellön: 328,51 kr/timme.
Kvalificerad övertid kostar för en dagbarnvårdare med beräknad medellön: 311,49 kr/timme.
För dagbarnvårdare tillkommer omkostnadsersättning som är:
halv dag (upp till 5 timmar) 27kr/timme per barn
hel dag (mer än 5 timmar) 53kr/timme per barn
Det tillkommer kostnad för mat för kvälls- natt och helgöppen förskola
Kostnad per portion år 2010 var 27,16 kr/portion (köket i Viktoria)
Snittkostnaden per portion varierar beroende på i vilket kök maten tillagas.
Lokalkostnader:
När det gäller förskolor som är öppna kvällar, nätter och helger tillkommer kostnad för städ.
Städkostnad för en förskola liknande "Humlan" med städ 45 min/dag, 5 dagar i veckan
kostar ca 52 000 kr/år. Städning 7 dagar i veckan av liknande lokal skulle innebära en kostnad
på ca 77 000 kr/år.
Hyra för lokalen "Humlan" är 144 tkr per år, vilket är en kostnad som tillkommer om hyra av
lokal blir aktuellt. Det tillkommer även mediakostnader.
OBS! Samtliga beräkningar är preliminära
Beräkningarna baseras på de barn som är kända efter enkätundersökningen
Ökar efterfrågan krävs även en ökad resurstilldelning.

Kvällsöppet förskola 18.30‐23.00

Barnskötare 0,75 tjänst
Sem. Ers
OB-tillägg
Summa
Årslön inkl PO

Månadslön 16 939 kr x 12
Lön x 1,4%
568 kr x 52 veckor
PO-påslag 38,98%

Kvällsöppet familjedaghem 18.30‐23.00

Dagbarnvårdare 0,75 tjänst
Sem. Ers
OB-tillägg
Summa
Årslön inkl PO

Månadslön 16 061 kr x 12
Lön x 1,4%
568 kr x 52 veckor
PO-påslag 38,98%

Kvälls,‐ natt och helgöppen förskola

Barnskötare 2,5 tjänst
Sem. Ers
OB-tillägg
Jourersättning
Summa
Årslön inkl PO

Månadslön 22 585 kr x 12
Lön x 1,4%
2 216,50 kr x 52 veckor
31,80 kr/timme
PO-påslag 38,98%

203,3
2,8
29,5
235,6
327,5

192,7
2,7
29,5
225,0
312,7

677,6
9,5
115,3
81,0
883,3
1 227,6

BILAGA 1 KS 2011-08-16 § 157

Kvälls,‐ natt och helgöppet familjedaghem

Dagbarnvårdare 2,5 tjänst
Sem. Ers
OB-tillägg
Jourersättning
Summa
Årslön inkl PO

Månadslön 21 415 kr x 12
Lön x 1,4%
2 216,50 kr x 52 veckor
31,80 kr/timme
PO-påslag 38,98%

642,5
9,0
115,3
81,0
847,7
1 178,2

Dygnet runt‐öppet "Humlan"
Barnskötare 2,5 tjänst
Sem. Ers
OB-tillägg
Jourersättning
Summa
Årslön inkl PO

Månadslön 16 939 kr

Förskollärare 2,0 tjänst
Sem. Ers
Summa
Årslön inkl PO

Månadslön 23 713 kr

Summa dygnet runt‐öppet

Lön x 1,4%
2 216,50 kr x 52 veckor
31,80 kr/timme
PO-påslag 38,98%

Lön x 1,4%
PO-påslag 38,98%

677,6
9,5
115,3
81,0
883,3
1 227,6

569,1
8,0
577,1
802,0

2 029,7

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-08-16
Borgholms kommun
Kommunkansliet
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BILAGA 2 KS 2011-08-16 § 161

Riktning
Info
Ärendemening
Notering
Handläggare
In
Tack till Borgholms kommun och
särskilt Christer Petersson för
hjälp i samband med övning 1620 maj 2011,
Försvarsmakten/Luftvärnsregemen
tet

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2011.1789

KS
2011-08-16

In
Information om uttag av vatten
för bevattning, Länsstyrelsen i
Kalmar län

2011.1804

KS
2011-08-16

In
2011-05-30 § 53. Ersättning av
Ansökan om kompetensstöd till
L1-nätet i Kalmar län. Anders
kommuner och landsting för
Sporrong följer och bevakar
anslutning till Rakelsystemet
Ölandskommunernas intressen i
detta ärende, Ölands
kommunalförbund/arbetsutskottet

2011.1821
2010/354 KS 106

KS
2011-08-16

In
Beslut om beviljat bidrag om 200
000 kr till Borgholms
Godtemplares Byggnadsförening.,
Boverket

2011.1975
2010/378 KS 824

KS
2011-08-16

2011.1976
2011/3 KS 824

KS
2011-08-16

2011.1977
2011/29 KS 824

KS
2011-08-16

2011.1981
2010/17 KS 521

KS
2011-08-16

In
Beslut om beviljat bidrag om 75
000 kr till Runstens
Byggnadsförening., Boverket
In
Beslut om beviljat bidrag om 200
000 kr till Folkets Husföreningen
i Borgholm., Boverket

Ansökan om kommunalt stöd för
upprustning av fastigheten Gotland
5, Borgholms Godtemplares
Byggnadsförening

Ansökan om bidrag till byte av
fönster, Rungården

Ansökan om investeringsbidrag,
Folkets Hus föreningen i Borgholm

In
Beslut 2011-05-31 §§ 40 och 42
Kollektivtrafiken i Kalmar län
gällande organisation och
samverkansformer för
kollektivtrafiken i Kalmar län fr o
m 2012, Landstingsfullmäktige i
Kalmar län
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2011-08-03
Antal:20

07:41
HAMED

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-08-16
Borgholms kommun
Kommunkansliet
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BILAGA 2 KS 2011-08-16 § 161

Riktning
Info
Ärendemening
Notering
Handläggare
In
Överföring av verksamheten i HS
Naturbruksgymnasium till
moderbolaget
Hushållningssällskapet KalmarKronoberg-Blekinge fr o m 201106-30,
Hushållningssällskapet/Ingelstorps
gymnasiet

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2011.2015

KS
2011-08-16

In
Styrelsens beslut att godkänna
överenskommelse mellan staten
och SKL om insatser för att
samordna vård och omsorg om de
mest sjuka äldre 2011, Sveriges
kommuner och landsting SKL

2011.2028

KS
2011-08-16

2011.2053
2008/138 KS 212

KS
2011-08-16

In
Meddelande att särskild utredning Planprogram Borgholm 13:1 och
i enlighet med LSTs beslut 2010- 13:2, "Triangeln"
10-15 har utförts. Föranleder inte
någon ytterligare undersökning.
Marken kan tas i anpråk för avsett
ändamål., Länsstyrelsen i Kalmar
län

2011.2097
2008/133 KS 214

KS
2011-08-16

In
Avslår Per Lublins och Erik
Arvidssons överklaganden
avseende kommunfullmäktiges
val av kommunstyrelse,
Förvaltningsrätten

2011.2108
2010/330 KS 116

KS
2011-08-16

2011.2109

KS
2011-08-16

In
Avslår Rådströms begäran om
inhibition, Förvaltningsrätten

In
Godkänner för sin del
överenskommelse med staten om
intensifierat samverkansarbete för
barns och ungas psykiska hälsa,
SKL Sveriges kommuner och
landsting

Winess 4.02-480
© Bardeli Datasystem 1986-2011

Fördjupad översiktsplan, Rälla och
Stora Rör
Natura 2000

Politiska uppdrag 2010-2014,
avsägelser och val

2011-08-03
Antal:20

07:41
HAMED

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2011-08-16
Borgholms kommun
Kommunkansliet

Riktning
Info
Notering
In
Undertecknat avtal för år 2011,
Oskarshamns kommun

Sida 3 (3)
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Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2011.2133
2010/368 KS 533

KS
2011-08-16

2011.2134
2010/377 KS 512

KS
2011-08-16

2011.2144
2007/731 KS 381

KS
2011-08-16

Ut
Yttrande över Länsstyrelsen i
Kalmar län beslut 2011-06-01,
avseende tillstånd enligt lagen om
kulturminnen (Lst dnr 431-337410

2011.2153

KS
2011-08-16

In
Beslut 110614. Lokala
Ansökan om hastighetsbegränsning
trafikföreskrifter om införande av på enskilda vägar inom Sandby,
hastighetsbegränsning,
Skogsby och Skriketorp
Länsstyrelsen Kalmar län

2011.2158
2009/175 KS 318

KS
2011-08-16

In
Ny skrivelse Vidhåller tidigare
Ställplatser för husbilar
framförd uppfattning. Tar gärna
del av utvärderingen av
försöksverksamheten efter
innevarande sommarsäsong, SHR

2011.2256
2009/502 KS 845

KS
2011-08-16

In
Beslut 2011-07-08. Ersättning för Flyktingmottagning
att skapa beredskap och
mottagningskapacitet samt att
utveckla samverkan för
mottagande av nyanlända,
Länsstyrelsen i Kalmar län

2011.2308
2010/322 KS 133

KS
2011-08-16

In
Skrivelse till Trafikverket m a a
deras beslut i ärendet., Monica
Wikström
In
Nätkoncession två sjökablar
Remissen inkommen 2011-04-08
och yttrande lämnat av miljö- och
byggnadsnämnden 2011-05-22
Yttrande från försvarsmakten
noteras,
Energimarknadsinspektionen

Winess 4.02-480
© Bardeli Datasystem 1986-2011

Ärendemening
Handläggare
Färjetrafik Byxelkrok-Oskarshamn
2011

Förbättring av trafiksäkerheten
korsningen Södvik-Sandvik

Ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken för utbyggnad och drift
av vindkraftpark benämnd
Kårehamnsporten i havet utanför
Kårehamn

2011-08-03
Antal:20

07:41
HAMED

Borgholms kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Sida 1 (1)
Kommunstyrelsen 2011-08-16
Kommunchefen
BILAGA 2 KS 2011-08-16 § 161

Kommunkansliet

Info
Ärendemening
Undertecknande för upphävande av
fastighetsplan kvarteret Påven,
Borgholm,
Kommunchefen/kommunalrådet
Delegationsbeslut 2011, kommunchefen
Grannyttrande Böda-Torp 4:75,
friggebod, Jan och Charlotte Kalberg,
Kommunchefen
Delegationsbeslut 2011, kommunchefen
Inget att invända mot att tillstånd ges till
den aktuella kameraövervakningen
Svenska Statoil, Kommunchefen
Delegationsbeslut 2011, kommunchefen
Grannyttrande Tings Ene 1:14
uppförande återvinningsstation INGEN ERINRAN, Kommunchefen
Delegationsbeslut 2011, kommunchefen
Bifall, placering på torget, Förenad
Gårdskraft ek.för. 28-30 juli,
Kommunchefen
Delegationsbeslut 2011, kommunchefen
Bifall tivolinöje torget, Kommunchefen
Delegationsbeslut 2011, kommunchefen
Bifall. Tung, bred och lång transport,
Hjortdal Special Transport 2011-07-29
Delegationsbeslut 2011, kommunchefen

Winess 4.02-480
© Bardeli Datasystem 1986-2011

Notering
Diarienr

Hid
Diplankod
2011.1817

Besl.inst
Datum
Sammtr.dat Handl
KS
2011-06-09

2011/107

002
2011.1833

2011-08-16 KC
KS
2011-06-13

2011/107

002
2011.2090

2011-08-16 KC
KS
2011-06-27

2011/107

002
2011.2111

2011-08-16 KC
KS
2011-06-30

2011/107

002
2011.2302

2011-08-16 KC
KS
2011-07-25

2011/107

002
2011.2307
002
2011.2312

2011-08-16
KS
2011-08-16
KS

002

2011-08-16 KC

2011/107

2011/107

KC
2011-07-26
KC
2011-07-27

2011-08-03
Antal:7

07:48
HADEL

Borgholms kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Sida 1 (2)
Kommunstyrelsen 2011-08-16
Christer Petersson
BILAGA 2 KS 2011-08-16 § 161

Kommunkansliet

Info
Ärendemening
Comviq 18-19 juli på torget. Ingen
erinran, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Musikkvällar Kalvhagen Södvik. Ingen
erinran, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Bröllopslindar torget 13 juli. Ingen
erinran, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Skolavslutning Krongården 14 juni.
Ingen erinran, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Borgholms Marknad 29 juni. Ingen
erinran, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Marknadsstånd S.Långgatan 8/6-20/8.
Ingen erinran, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Uteservering Dinmat Ö. Kyrkogatan 15.
Bifall, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Gatupratare/varuexponering Storgatan
5. Tillstyrks, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Uteservering Glassbaran Storgatan 32.
Bifall, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Uteservering Slottsgatan 21 A, Sörens.
Bifall, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Lok.trafikföreskrifter. Parkeringsförbud
zon Köpingsvik. 0885-2011-510.
Upphör 110627., Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen

Winess 4.02-480
© Bardeli Datasystem 1986-2011

Notering
Diarienr

Hid
Diplankod
2011.1750

Besl.inst
Datum
Sammtr.dat Handl
KS
2011-05-27

2011/92

002

2011-08-16 CP

2011.1751

KS

002

2011-08-16 CP

2011.1752

KS

002

2011-08-16 CP

2011.1753

KS

002

2011-08-16 CP

2011.1754

KS

002

2011-08-16 CP

2011.1755

KS

002

2011-08-16 CP

2011.1756

KS

002

2011-08-16 CP

2011.1757

KS

002

2011-08-16 CP

2011.1775

KS

002

2011-08-16 CP

2011.1776

KS

002

2011-08-16 CP

2011.1801

KS

002

2011-08-16 CP

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011-05-27

2011-05-27

2011-05-27

2011-05-27

2011-05-27

2011-05-27

2011-05-27

2011-05-31

2011-05-31

2011-06-08

2011-08-03
Antal:18

07:50
HADEL

Borgholms kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Sida 2 (2)
Kommunstyrelsen 2011-08-16
Christer Petersson
BILAGA 2 KS 2011-08-16 § 161

Kommunkansliet

Info
Ärendemening
Lok. trafikföreskrifter. Trafik kyrkallén
Köpingsvik. 0885-2011-520. Upphör
110627., Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Lok. trafikföreskrifter. Stensbergsg.
Borgholm. 0885-2011-530. Upphör
110627., Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Bifall till att visa hårvårdsprodukter i
husvagn på Storgatan utanför Frisören.
2011-07-16 klockan 10-17,
Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Bifall - av- och påstigning Östra
Kyrkogatan för minitåget. Dagligen 20220 110620-110820., Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Bifall till runt tält på torget 7-10/7 kl
09:00:20:00, Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Bifall försäljning av tidningar mm i tält
på torget 28-31 juli 10-20 samt 1017(31), Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen
Bifall uteservering av glass 18/6-31/8
08-24. vissa begränsningar.,
Planeringschefen
Delegationsbeslut 2011,
planeringschefen

Winess 4.02-480
© Bardeli Datasystem 1986-2011

Notering
Diarienr

Hid
Diplankod
2011.1802

Besl.inst
Datum
Sammtr.dat Handl
KS
2011-06-08

2011/92

002

2011-08-16 CP

2011.1803

KS

002

2011-08-16 CP

2011.1987

KS

002

2011-08-16 CP

2011.1988

KS

002

2011-08-16 CP

2011.2054

KS

002

2011-08-16 CP

2011.2055

KS

002

2011-08-16 CP

2011.2056

KS

002

2011-08-16 CP

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011/92

2011-06-08

2011-06-21

2011-06-21

2011-06-23

2011-06-23

2011-06-23

2011-08-03
Antal:18

07:50
HADEL

BILAGA 2 KS 2011-08-16 § 161

PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2011-08-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2011-05-17
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211

Information från KLT-stämma
Projektansökan; Cykelturism på Öland – från Fyr till fyr
Förslag på Riktlinjer för kommunens representation och uppvaktningar samt
mottagande av externa gåvor
Information, budgetförutsättningar och budgetram 2012
Jämställdhetsplan
Deltagande i projekt RAMP
Skrivelse, fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik
Namnbyte från miljö- och byggnadsnämnde till samhällsbyggnadsnämnd
Skrivelse rörande värdering av fastigheter inom vattenskyddsområde
Anhållan om verksamhetsbidrag 2011, Ung Företagsamhet
Medfinansiering LOVA, projekt VA-plan
Information
Parkeringsåtgärder
Lekplatser i centrala Borgholm
Skrivelse med begäran om utlåtande från kommunen gällande
vägunderhåll, Södviks samfällighetsförening
Information om kommande asfalteringsarbeten, Rälla
Vision 2020
Flyttad sammanträdesdag
Midsommarkalaset i Köpingsvik

2011-05-23
§ 212
§ 213
§ 214
§ 215
§ 216
§ 217
§ 218
§ 219
§ 220
§ 221
§ 222

Upphandling, bokning av färdtjänst
Resepolicy för anställda och förtroendevalda i Borgholms kommun
Budgetramar och budgetförutsättningar 2012
Skrivelse med namnlistor gällande löner och anställningsvillkor i vården
Remiss-Delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)
Ansökan om ekonomiskt stöd, Skäftekärr ekonomisk förening
Inbjudan till Sveaskogs ordförande
Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag
Ombud-vattendom Byxelkroks hamn
Skrivelse angående kulturbryggan, Borgholms hamn
Skrivelse om utveckling och planer för fiskehamnarna Böda och Byxelkrok

BILAGA 2 KS 2011-08-16 § 161
§ 223
§ 224
§ 225

Begagnande av allmän plats
Motion (ÖP)-möjligt skolsamarbete Rälla-Glömminge
Motion (ÖP)-ansvaret för kommunens färdtjänst

2011-05-31
§ 226
§ 227
§ 228
§ 229
§ 230
§ 231
§ 232
§ 233
§ 234
§ 235
§ 236
§ 237
§ 238
§ 239
§ 240
§ 241
§ 242
§ 243
§ 244
§ 245
§ 246
§ 247

Upplåning enligt beslut
Upplåning
Information, Ölands Gymnasium
Begäran om underlag för Styrel
Tillståndsgivning och tillsyn gällande Lagen om brandfarliga och explosiva
varor (SFS 2010:1011)
Borgmästaravtal – Energy Day
Utställning av fördjupad översiktsplan Kvarnholmen, Kalmar kommun
Inbjudan till samråd – detaljplan för Byxelkrok 1:8, 1:9 och del av 1:1
Information, Hela Sverige ska Leva
Laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut
2011-04-18 § 50; Fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör och Ekerum
Laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut
2011-04-18 § 50; Fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör och Ekerum
Laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut
2011-04-18 § 50; Fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör och Ekerum
Remiss – betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den
kommunala utjämningen (SOU 2011:39)
Motion (ÖP) – vägskyltar till byar vid allmän väg
Motion (S) – fördubbla antal sommarjobb åt ungdomar i kommunen
Återvinningsstation, Köpingsvik
Begäran om investering för utökning av bilar inom hemtjänsten norr och
myndighetsavdelningen
Skrivelse gällande medlemsavgift i Samordningsförbundet
Fastighetsförsäljning, Bredsättra 5:14
Lokalfrågan
Överenskommelse – avtal för mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Information

2011-06-07
§ 248
§ 249
§ 250
§ 251

Information från ekonomiavdelningen
Remiss – ansökningar om undersökningstillstånd enligt minerallagen
Inbjudan till samråd, översiktsplan för Kalmar kommun
Skrivelse - ställplatser för husbilar

BILAGA 2 KS 2011-08-16 § 161
2011-06-14
§ 252
§ 253
§ 254
§ 255
§ 256
§ 257

Tjänsteman i beredskap, sommaren 2011
Projekt nya uppföljnings- och redovisningssystem, ekonomiavdelningen
Lokalfrågan i Stadshuset, återtagande av beslut
Återvinningsstation, Köpingsvik
Inbjudan till samråd, översiktsplan för Kalmar kommun
Information

2011-06-20
§ 258
§ 259
§ 260
§ 261
§ 262
§ 263
§ 264
§ 265
§ 266
§ 267
§ 268
§ 269
§ 270
§ 271
§ 272
§ 273
§ 274
§ 275
§ 276
§ 277
§ 278
§ 279
§ 280
§ 281

Information, Ölands Gymnasium
Snöröjning; kriterier, finansiering mm.
Eventuell revidering av ABVA för Borgholms kommun
Skrivelse rörande värdering av fastigheter inom vattenskyddsområde
Ny placering för kommunens förråd
Kungsgårdens framtid
Information, Borgholm Energi AB
Arrenden, genomgång
Skrivelse angående utveckling av Nabbelunds gästhamn
Medborgarförslag (Christer Petersson) - offentliga grillplatser
Medborgarförslag (Christer Petersson) – skräpplockartävling
Medborgarförslag (Christer Petersson) – fågelmatningsstationer
Medborgarförslag (Christer Petersson) – konst-iga rast- och viloplatser för
njutning och rekreation
Information, vindkraftsplan – tematiskt tillägg över översiktsplanen
Inbjudan till samråd, detaljplan för Byxelkrok 1:7, 1:9 och del av 1:1
Informationsärenden
Försköning av grönområden och sjötorget
Inventering och riskklassning av äldre deponier, MIFO fas 1
Marknadsföringsbidrag; Jonas Paulmans trädprojekt
Redovisning av intäkter från parkeringsverksamhet, allmän plats mm
Begäran om medel till konsulttjänst
Remiss – Kulturplan Kalmar län 2012-2014
Motion (S och Röda Bönor S-kvinnor i Borgholm) – barnomsorg kvällar,
nätter och helger
Medborgarenkät

2011-06-28
§ 282
§ 283
§ 284
§ 285
§ 286

Överföringar drift- och investeringsbudget
Budgetuppföljning maj 2011
Upphandling, stationstankning
Anhållan om möte, information
Motion (KD) – översyn av den kommunala organisationen

BILAGA 2 KS 2011-08-16 § 161
§ 287
§ 288
§ 289
§ 290
§ 291
§ 292
§ 293
§ 294
§ 295
§ 296
§ 297
§ 298
§ 299
§ 300
§ 301
§ 302
§ 303
§ 304
§ 305

Motion (S) – fördubbla antal sommarjobb åt ungdomar i kommunen
Skyltpolicy, revidering
Hastighetsöversyn inom tätbebyggt område
Attraktioner på torget
Uppföljningsmöte med socialnämndens arbetsutskott
Matdistribution i kommunen
Framtida behov av särskilt boende
Uppföljningsmöte miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Revidering av Riktlinjer för att förhindra förekomsten av ljudstörningar från
serveringar, musikarrangemang mm – ”bullerpolicy”
Överenskommelse, ensamkommande flyktingbarn
Fullmakt att teckna avtal
Skrivelse angående problem med ökad vildsvinsstam
Toalett vid Källa gamla kyrka
Fråga, Himmelsberga Hembygdsmuseum
Upphandling; mejerivaror
Upphandling; läsk, lättöl och vatten i returglas
Visionsarbetet, samarbete med skolan
Information Greppa Näringen
Rekrytering av kommunchef

