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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 47

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr 2020/64 003 KS

Revidering av arbetsordning och reglementen - angående deltagande 
på distans

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att till beslutet lägga till revidering av reglementet för samtliga nämnder följande, 

under § 13:

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Deltagandet ska ske så att inte obehöri-
ga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud om inte hela sam-
manträdet är öppet. Ledamöter som önskar delta på distans, ska senast kloc-
kan 15:30 dagen efter kallelsen gått ut anmäla detta till nämndens sekretera-
re. Vid extraordinär händelse kan anmälan göras närmare inpå sammanträ-
det. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestäm-
ma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans på nämndens sam-
manträden.

att till beslutet lägga till revidering av reglementet för kommunsstyrelsen följan-
de, under § 15:

Kommunstyrelsens får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-
möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga delta-
gare kan se och höra varandra på lika villkor. Deltagandet ska ske så att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud om inte hela 
sammanträdet är öppet. Ledamöter som önskar delta på distans, ska senast 
klockan 15:30 dagen efter kallelsen gått ut anmäla detta till kommunsekrete-
raren. Vid extraordinär händelse kan anmälan göras närmare inpå samman-
trädet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen 
får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans på kom-
munstyrelsens sammanträden.

att göra följande tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning: 

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med le-
damöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast klockan 15:30 dagen efter 
kallelsen gått ut anmäla detta till kommunsekreteraren. Vid extraordinär hän-
delse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. Ordföranden avgör 
om närvaro får ske på distans och ska bara tillåtas om inte ersättare kan kal-
las.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 47

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning
Med anledning av det nya coronaviruset, COVID-19, och som en förebyggande åt-
gärd inför framtida eventuella kriser och oförutsägbara situationer vill krisledningen 
föreslå att kommunen möjliggör för att sammanträden kan genomföras på distans. 
För juridiskt giltiga beslut ska kunna tas i de politiska församlingarna kräver kom-
munallagen att deltagande på distans har stöd reglementet för respektive nämnd 
eller styrelse, samt att det står inskrivet i arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagen 5 kap. 16 § gäller att ledamöter får delta i fullmäktiges sam-
manträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall 
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga del-
tagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Samma regler gäller för 
nämnderna som regleras av 6 kap. 24 §.

Beslutsunderlag
Kommunallagen (2017:725).
Tjänsteskrivelse, 2020-03-17.

Bedömning
För att tillåta deltagande på distans i de beslutande församlingarna kräver kommu-
nallagen (KL 5 kap. 16 §, 6 kap. 24 §) att de deltagande ledamöterna ska kunna 
delta på samma villkor, se och höra varandra. I dagsläget har inte kommunens 
sammanträdeslokaler dessa möjligheter. De videoinspelningar som publiceras på 
Youtube sänds inte i realtid, men inspelningen skulle kunna användas om nya vi-
deosamtalslösningar införskaffas. I tingssalen (fullmäktiges primära sammanträ-
deslokal) finns ingen sekundär projektor eller bildmonitor att visa ledamöter som 
deltar på distans, en sådan behöver installeras i salen för att distansdeltagande 
ska vara möjligt. Eftersom begäran av omröstningar och reservationer i dagläget 
meddelas muntligt behövs antingen mikrofoner i bänkarna, att dessa meddelas i ta-
larstolen eller att detta görs med en ny digital funktion. I dagsläget finns inget im-
plementerat säkert system för videosamtal som kan brukas i kommunens regi, men 
sådan går att köpa in.  

För att omröstningar i fullmäktige ska kunna deltas i utan att ändra i arbetsordning-
en mer än föreslagit krävs att den sker muntligt eller att det köps in nya voterings-
system, vilket stöds av § 25 i gällande arbetsordning. Dock kan inte dealtagande 
på distans delta i slutna omröstningar. För detta krävs ytterligare ändringar av ar-
betsordningen och förvaltningen ges mer tid att utreda lagligheten i en sådan änd-
ring. 

Ny elektrisk utrustning för kommunens sammanträdeslokaler och ny programvara 
kan komma att behöva köpas för att deltagande på distans ska kunna anses lagligt 
även med ändrad arbetsordning, av detta skäl bör i första hand alltid ersättare kal-
las till kommunfullmäktige för att alla deltagande ledamöter i så stor utsträckning 
som möjligt kunna delta på lika villkor. 

Andra kommunen har den senaste tiden berett förslag om deltagande på distans 
med liknande motivering och förslag på liknande ändringarna i deras kommunfull-
mäktiges arbetsordning och nämnders reglementen. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 47

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
Inga kostnadsanalyser har gjorts för inköp av den mjuk- och hårdvara som kan krä-
vas för att ändringarna i arbetsordningen och reglementena ska kunna brukas. 

Justeringen av reglementena och arbetsordningen har inga konsekvenser förrän 
de praktiska förutsättningarna för att alla ledamöter ska kunna delta på sammanträ-
den på lika villkor samt se och höra varandra. Då detta beslut inte är ett beslut att 
godkänna inköp att nödvändig mjuk- och hårdvara har beslutet i sig inga ekonomis-
ka konsekvenser. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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2020-03-20 Deltagande på distans vid sammanträden i fullmäktige (Uppdaterad: 19 mars 2020 ) - SKR

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/fragorochsvaromfullmaktigeochnamndsammantraden/faqfullmaktigeochnamnderdeltapadistans/delt… 1/3

Startsida › Covid-19 och det nya coronaviruset › Frågor och svar om fullmäktige- och
nämndsammanträden

Deltagande på distans vid sammanträden i fullmäktige
(Uppdaterad: 19 mars 2020)

Enligt 5 kap. 16 § KL får ledamöter delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har 
beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

I författningskommentaren till bestämmelsen står följande:

För det första måste det alltså ske en överföring av både ljud och bild i realtid. Bild- och 
ljudöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra. 
Det är således inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den 
distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se samtliga andra 
deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra.

Ytterligare ett krav är att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Det innebär att ljud- och 
bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Om bild- eller ljudkvaliteten försämras 
eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har 
återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. Den som deltar på distans måste även 
ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av 
ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.

Öppna omröstningar förutsätter ingen annan teknisk lösning än den redan nämnda bild- och 
ljudöverföringen. Slutna omröstningar ställer andra krav. Den tekniska lösning som används 
måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i 
rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan 
manipuleras. Om inte alla dessa krav kan tillgodoses får distansdeltagande inte ske vid 
sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas, dvs. då ärenden som gäller val 
eller anställning av personal ska avgöras.
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2020-03-20 Deltagande på distans vid sammanträden i fullmäktige (Uppdaterad: 19 mars 2020 ) - SKR

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/fragorochsvaromfullmaktigeochnamndsammantraden/faqfullmaktigeochnamnderdeltapadistans/delt… 2/3

Fullmäktiges arbetsordning ska reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske, 5 kap. 72 § tredje 
stycket KL. Exempel på hur en sådan bestämmelse kan utformas finns i SKR:s underlag för fullmäktiges 
arbetsordning.

Arbetsordning för fullmäktige

I den nu uppkomna situationen gör vi bedömningen att sådana särskilda skäl för deltagande på distans 
som anges i underlaget för arbetsordning är uppfyllt.

Det bör påpekas att reglerna inte möjliggör att ett sammanträde i sin helhet genomförs digitalt. Det som 
avses är att vissa ledamöter kan få delta på distans. I förarbetena skriver regeringen följande.

Lagtexten innehåller dock ingen begränsning av antalet deltagare på distans. Det avgörande som vi ser 
det är att man kan klara kraven på att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Det viktigt att 
de tekniska möjligheter som finns för att klara detta utnyttjas.

För fullmäktigebeslut om att möjliggöra deltagande på sammanträde på distans gäller vanliga regler om 
beslutsfattande i fullmäktige. Det innebär bl.a. att det s.k. beredningstvånget som huvudregel ska iakttas, 
5 kap. 26–28 §§ KL. Det bör enligt vår bedömning räcka med beredning i styrelsen (även om det handlar 
om distansdeltagande i nämndernas sammanträden).

Beredningstvånget gäller inte i ärenden av brådskande natur om samtliga närvarande ledamöter är ense 
om beslutet i ärendet. Det räcker därvid inte att de är överens om att ta upp ärendet, utan det krävs också 
att man är överens om beslutets innebörd. Om ett ärende inte har tillkännagetts, krävs dessutom ett 
enhälligt beslut om att ta upp ärendet för att det ska få handläggas, 5 kap. 52 § andra stycket KL

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast ... dagar före sammanträdet anmäla detta till 
fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

 

Regeringen instämmer i den synpunkt som framförs av flera remissinstanser, bl.a. Lunds 
kommun och Solna kommun, nämligen att det fysiska mötet är viktigt. När ledamöterna möts 
fysiskt för sammanträde ger det även tillfälle till informella kontakter och åsiktsutbyten utanför 
sammanträdets ram, vilket är värdefullt för fullmäktiges och nämndernas arbete. Deltagande på 
distans bör därför i första hand betraktas som ett komplement som ger möjlighet till ett 
deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd alls.
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2020-03-20 Deltagande på distans vid sammanträden i fullmäktige (Uppdaterad: 19 mars 2020 ) - SKR
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Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut godkänns per mail eller telefon 
(per capsulam) i fullmäktige finns inte.

Sveriges Kommuner och 
Regioner
SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation 
för landets alla kommuner och regioner. Vi är en 
politiskt styrd organisation och vår styrelse består 
av förtroendevalda från kommuner och regioner.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

info@skr.se08-452 70 00
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2020-03-20 Deltagande på distans vid sammanträden i nämnder och styrelser (Uppdaterad: 19 mars 2020 ) - SKR

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/fragorochsvaromfullmaktigeochnamndsammantraden/faqfullmaktigeochnamnderdeltapadistans/delt… 1/2

Startsida › Covid-19 och det nya coronaviruset › Frågor och svar om fullmäktige- och
nämndsammanträden

Deltagande på distans vid sammanträden i nämnder och 
styrelser
(Uppdaterad: 19 mars 2020)

Motsvarande möjligheter finns för deltagande i nämnd- och styrelsesammanträden på distans som för 
fullmäktige. Deltagande på distans förutsätter att fullmäktige har beslutat i vilken utsträckning det får 
ske, 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor på motsvarande sätt 
som anges i 5 kap. 16 § KL.

En nämnd eller styrelse kan inte på eget initiativ, utan stöd i fullmäktigebeslut, besluta om 
distansdeltagande.

Exempel på utformning av bestämmelser om deltagande på distans i nämnd- och styrelsesammanträden 
finns i SKR:s underlag för reglemente för styrelser och nämnder.

SKR:s underlag för reglemente för styrelser och nämnder (PDF, nytt fönster)

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast ... dagar i förväg anmäla detta till 
styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
styrelsen/ nämnden.
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Det som angetts under punkt 3.1. gäller i övrigt även deltagande på distans i nämndsammanträden. 
Utöver detta bör anmärkas att lagstiftaren synes ha förutsatt att deltagande i nämnd- och 
styrelsesammanträden på distans ska användas som ett komplement till fysiskt deltagande. Även om 
detta inte återspeglas i lagtexten.
Frågan är, såvitt känt, inte rättsligt prövad.

Vid deltagande på distans i ett sammanträde i en nämnd eller styrelsen bör ordföranden och de ledamöter 
som deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats där de distansdeltagande ledamöterna 
deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan garanteras bör 
ordföranden inte tillåta deltagandet på distans.

Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut godkänns per mail eller telefon 
(per capsulam) i nämnderna finns inte.

Sveriges Kommuner och 
Regioner
SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation 
för landets alla kommuner och regioner. Vi är en 
politiskt styrd organisation och vår styrelse består 
av förtroendevalda från kommuner och regioner.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

info@skr.se08-452 70 00
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 Sammanfattande bedömning 
Översiktsplanen är det första steget i den fysiska planeringen och behandlar hela kommunens 
geografiska område. Kommunstyrelsen har under året påbörjat arbetet med en ny översiktsplan för 
kommunen. Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys för år 2019 har PwC fått i uppdrag av 
de förtroendevalda revisorerna i Borgholms kommun att göra en granskning av kommunens 
process för fysisk planering. Följande revisionsfråga besvaras i granskningen: 

➢ Säkerställer kommunstyrelsen att processen för fysisk planering bedrivs på ett ändamålsenligt 
sätt? 

Vår sammanfattade revisionella bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att 
processen för fysisk planering bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår revisionella bedömning grundas i de bedömningar vi har gjort till de kontrollfrågor som ingår i 
granskningen. Dessa presenteras nedan i sammanfattad form. 

Kontrollmål 1 Finns en ändamålsenlig ledning och styrning av arbetet med fysisk 

planering? Bedömning: Delvis uppfylld.  

Vi kan konstatera att det har skett en omorganisation inom förvaltningen genom tillväxtenheten 
och den fastställda samhällsbyggnadsprocessen som vi bedömer har bidragit till ökad tydlighet i 
arbetet med den fysiska planeringen. Vi anser också att kommunstyrelsen i samverkan med 
miljö- och byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsprocessen behöver konkretiseras 
ytterligare med hjälp av flödesscheman, styrdokument och stödjande dokument, exempelvis 
dokumenterade rutiner och checklistor. 

Det är positivt att det finns ett forum för samverkan kring planarbetet i Plansamgruppen. 
Granskningen bedömer vi visar att gruppens arbete har utvecklats på ett positivt sätt och att 
gruppen har fått en styrande roll för bland annat prioriteringar inom detaljplanearbetet. Vi anser att 
det är viktigt med en sådan funktion men vi anser även att det är viktigt att gruppens roll, ansvar 
och mandat klargörs. Miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen 
bedömer vi också är ett område som behöver förtydligas ytterligare. 

Vid tillfället för granskningen har arbetet med att ta fram förslag till en ny översiktsplan nyligen 
påbörjats. Granskningen visar dock att kommunfullmäktige inte har beretts möjlighet att fatta 
beslutet om att ett förslag till ny översiktsplan ska tas fram, vilket inte är tillfredsställande.  

I arbetet med förslag till en ny översiktsplan kan vi konstatera att det har beslutats om en 
projektplan, en projektorganisation och att det finns ett utkast till en dialogplan. Det har även 
genomförts en workshop för att tydliggöra nuläge och för att klargöra ett önskat läge för det 
framtida Borgholms kommun samt viktiga delar på vägen dit. Samtliga dessa delar anser vi utgör 
en god grund för ett ändamålsenligt arbete med förslag till en ny översiktsplan. 

Kontrollmål 2 Fullmäktiges visioner och mål används som underlag för arbetet med 

aktualiseringen av översiktsplanen? Bedömning: Uppfylld. 

I granskningen framgår att kommunens vision och mål används som en viktig utgångspunkt för 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan men även i arbetet med att ta fram en ny vision för 
kommunen. 

Kontrollmål 3 Baseras översiktsplaneringsprocessen på systematiskt genomförda 
kartläggningar och analyser av planeringsförutsättningarna? Bedömning: Uppfylld. 

Vi anser att det är positivt att det har tagits initiativ till en utbildning för förtroendevalda i fysisk 
planering. Vid tillfället för granskningen är arbetet med förslag till ny översiktsplan i ett 
inledningsskede, vilket innebär att alla delar i arbetet inte fullt ut är fastställda. Vi kan konstatera 
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att projektplanen för arbetet med förslag till ny översiktsplan inkluderar en analys av vilka 
planeringsunderlag som finns och vilka som kan behöva tas fram samt att arbete pågår med detta i 
nuvarande fas i projektet. Vi kan konstatera att det har identifierats behov av att tydligare behandla 
klimatfrågan och övergripande sårbarheter för kommunen i det kommande arbetet. 

Det framgår att det finns en mängd olika underlag som i sig bygger på genomförda kartläggningar 
och analyser, bland annat fördjupade översiktsplaner som tagits fram de senaste åren samt 
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse. Vår erfarenhet utifrån granskningen är att dessa 
tillsammans med andra underlag kommer att nyttjas som grund till att genomföra nödvändiga 
kartläggningar och analyser. 

Av granskningen framgår att en genomförandeplan för arbetet med förslag till ny översiktsplan inte 
har diskuterats närmare. Vår erfarenhet är att en genomförandeplan kan underlätta prioriteringar, 
vilket därmed underlättar planering och kostnadsberäkningar för delar av samhällsutvecklingen 
som kommunen behöver finansiera. Detta skapar i sig bättre förutsättningar för långsiktig planering 
och god ekonomisk hushållning. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att beakta 
framtagandet av en genomförandeplan till det kommande förslaget till ny översiktsplan. 

Kontrollmål 4 Finns det ett effektivt sätt att öka engagemanget hos både politiker, 
tjänstepersoner, näringsliv och allmänheten? Bedömning: Uppfylld.  

Vid tillfället för granskningen är som ovan nämnt arbetet med översiktsplanen i ett 
inledningsskede. Vi bedömer att arbetet har inletts med ett fokus på att skapa samsyn och 
förankring av projektarbetet, dels genom fastställd projektplan, dels genom workshop där 
kommunstyrelsen och kommunens ledningsgrupp deltog. 

Vi har tagit del av ett utkast till dialogplan som vi anser på ett tydligt sätt möjliggör förankring, 
delaktighet och påverkan både från politiker, tjänstepersoner, medborgare i alla åldrar och andra 
intressenter så länge arbetet och dialogen genomförs med utgångspunkt i den form av dialogplan 
vi har tagit del av. 

Kontrollmål 5 Finns det en plan för dialogen med länsstyrelsen om frågor som rör 
riksintressen och viktiga kommunala utgångspunkter? Bedömning: Uppfylld.  

Vid tillfället för granskningen framgår att det inte finns en fastställd plan för dialogen med 
Länsstyrelsen kring arbetet med förslag till ny översiktsplan. Av utkast till dialogplan och i 
intervjuerna framgår dock att det är prioriterat och att kommunens ambition är att säkerställa att 
det sker. Vi kan också konstatera att det vid tiden för granskningen redan fanns ett inbokat möte 
med länsstyrelsen, vilket bidrar till att vi bedömer att kontrollfrågan är uppfylld. 

Kontrollmål 6 Följs arbetet upp och vilken rapportering sker till fullmäktige, 
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden? Bedömning: Delvis uppfylld.  

Vi kan konstatera att arbetet med förslag till ny översiktsplan vid tillfället för intervjuerna är i ett 
inledningsskede och att det framgår att det ännu inte finns en fastställd plan för intern 
uppföljning. Däremot anser vi att det av projektplanen och intervjuerna tydligt framgår att 
uppföljning och avrapportering ska ske från projektledare till ledningsgrupp och vidare till KSAU 
som är projektets styrgrupp. 

Vi kan också konstatera att kommunstyrelsen har beslutat om bland annat projektplan för arbetet 
med förslag till ny översiktsplan och samhällsbyggnadsprocessen. Vi kan dock inte se att något av 
dessa beslut eller arbetet medförslag till ny översiktsplan har lyfts som informationsärenden på 
kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft två möten med 
miljö- och byggnadsnämnden under hösten där miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har 
följts upp. 

Vår bedömning är att arbetet med förslag till ny översiktsplan framför allt följs upp inom 
projektorganisationen. Vi anser att det är viktigt att kommunstyrelsen och övriga politiska organ 
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håller sig informerade om arbetets utveckling. Kommunfullmäktige bör regelbundet informeras om 
arbetet. Allt för att stimulera till ökad delaktighet och kunskap om arbetets fortgång och resultat. 

Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

• Tydliggöra miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen. 

• Säkerställa att Plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 

• Säkerställa att beslut i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen alltid följer plan- 
och bygglagens bestämmelser och att dessa ärenden därmed beslutas av kommunfullmäktige. 

• Säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunstyrelsen och miljö- 
och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras med hjälp av flödesscheman, styrdokument och 
stödjande dokument, exempelvis dokumenterade rutiner och checklistor. 

• Säkerställa att utvecklingen av arbetet med förslag till ny översiktsplan på ett tydligare sätt 
kommuniceras till kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden men även till andra 
politiska organ. Allt för att stimulera till ökad delaktighet och kunskap om arbetets fortgång och 
för att följa de ambitioner vi anser har framkommit i intervjuerna. 
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 Inledning 
2.1. Bakgrund 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och 
visar i stora drag hur mark och vatten ska användas. Det är också en vision för kommunens 
framtida utveckling. 

Översiktsplanering är – eller bör vara – en i stort kontinuerlig process. Planen ska spegla den 
rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och 
hushållning med naturresurser. Planen måste också vara aktuell för att fungera som vägledning vid 
såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland annat detaljplaner, bygglov och 
tillstånd enligt miljöbalken. 

I Borgholms kommun finns det en översiktsplan från år 2002. Ett arbete med att ta fram en ny 
översiktsplan ska påbörjas hösten 2019. 

Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning. Den bör bygga på 
sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar 
och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. För att fylla sina dubbla funktioner 
som långsiktigt strategisk och vägledande för konkreta beslut om byggande och användning av 
mark och vatten bör översiktsplanen baseras på systematiskt genomförda kartläggningar och 
analyser av planeringsförutsättningarna. 

Det finns ett behov av en helhetssyn på risksituationen i samhället för att långsiktig hållbarhet ska 
kunna skapas. Översiktsplanen är det första steget i den fysiska planeringen och behandlar hela 
kommunens geografiska område. Således är det också det första steget där riskhänsyn kan tas. 
Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys har PwC fått i uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Borgholms kommun att göra en granskning av kommunens process för fysisk 
planering. 

2.2. Syfte och revisionsfråga 

➢ Säkerställer kommunstyrelsen att processen för fysisk planering bedrivs på ett ändamålsenligt 
sätt? 

2.3. Revisionskriterier 

• [Kommunallagen] 

• [Plan- och bygglagen (PBL)] 

• [Kommunfullmäktiges vision och mål, direktiv och riktlinjer] 

• [Befintlig översiktsplan] 

2.4. Kontrollfrågor 

1. Finns en ändamålsenlig ledning och styrning av arbetet med fysisk planering? 

2. Fullmäktiges visioner och mål används som underlag för arbetet med aktualiseringen av 
översiktsplanen? 
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3. Baseras översiktsplaneringsprocessen på systematiskt genomförda kartläggningar och 
analyser av planeringsförutsättningarna? 

4. Finns det ett effektivt sätt att öka engagemanget hos både politiker, tjänstepersoner, 
näringsliv och allmänheten? 

5. Finns det en plan för dialogen med länsstyrelsen om frågor som rör riksintressen och 
viktiga kommunala utgångspunkter? 

6. Följs arbetet upp och vilken rapportering sker till fullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- 
och byggnadsnämnden? 

2.5. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens övergripande ansvar för den fysiska planeringen. 
Granskningen avser år 2019 och de kontrollfrågor som beskrivs ovan. Vi kan genom granskningen 
konstatera att arbetet med förslag till ny översiktsplan vid tillfället för granskningen är i ett 
inledningsskede, vilket innebär att iakttagelser och bedömningar sker utifrån den information vi har 
fått vid tiden för intervjuerna, genom tillhandahållna underlag samt genom protokollsgranskning. 

2.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer och granskning av styrdokument. Vi har också 
genomfört en granskning av protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU.) Intervjuer har genomförts med tillväxtchef, 
samhällsplanerare, plan- och byggchef och två planarkitekter samt med kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska ett utkast av revisionsrapporten. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
3.1. Ledning och styrning av arbetet med fysisk planering 

3.1.1 Iakttagelser 

Enligt kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 242, ska 
kommunstyrelsen utifrån sin ledningsfunktion leda och samordna samhällsplaneringen och den 
översiktliga planeringen samt användningen av mark och vatten. Kommunstyrelsen ska vidare leda 
och samordna mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas. 

I reglementet för miljö- och byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 242, 
anges att nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom bland annat 
byggnadsväsendet och över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden 
ska besluta i frågor om förhandsbesked och bygglov samt utöva tillsyn över byggverksamheten 
enligt PBL samt övriga lagbestämmelser som berör byggverksamheten. Det anges vidare att 
nämnden har rätt att, efter samråd med kommunstyrelsen, anta, upphäva och ändra detaljplaner 
som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 

Under intervjuerna framkommer det att det vid årsskiftet 2018/2019 genomfördes en omorganisa-
tion, där den dåvarande samhällsbyggnadsnämnden omvandlades till miljö- och 
byggnadsnämnden och personal från det som tidigare var samhällsbyggnadsförvaltningen slogs 
samman med kommunledningsförvaltningen. De intervjuade uppger att kommunstyrelsen tidigare 
agerade    beställare till samhällsbyggnadsnämnden som därefter ägde hela detaljplaneprocessen. 
I den nya organisationen agerar den nybildade tillväxtenheten beställare. De intervjuade ger 
uttryck för att det tidigare fanns en otydlighet avseende beställarfunktionen, vilket anses vara 
betydligt förbättrat och tydligare i den nya organisationen. Vidare framkommer av intervjuerna att 
arbetet i större utsträckning anses vara ändamålsenligt nu i jämförelse med tidigare, dock anges 
att det finns delar att arbeta vidare med. Ett exempel är gränsdragningen mellan miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen, där det upplevs som en oklarhet huruvida miljö- och 
byggnadsnämnden äger initiativrätt till vissa frågor. Nämnden får besluta i frågor som inte är av 
principiell karaktär och hanterar ärenden under processens gång. Det upplevs finnas en osäkerhet 
kring nämndens nuvarande roll i den nya organisationen. 

I bilaga 1 finns den kommunala organisationen beskriven. Som framgår finns tillväxtenheten 
organiserad under kommunstyrelsen och ingår i kommunledningsförvaltningen. Även plan- och 
byggenheten finns organiserad under kommunledningsförvaltningen. Tillväxtenheten ansvarar 
bland annat för mark- och exploateringsfrågor, strategiska miljöfrågor, vattenvård, näringsliv och 
den strategiska samhällsplaneringen. På tillväxtenheten finns funktionerna tillväxtchef, 
kultursekreterare, folkhälsosamordnare, näringslivsutvecklare, miljöprojektledare, miljöstrateg, 
samordnare vattenvård, VA-planerare och samhällsplanerare. På plan- och byggenheten arbetar 
plan- och byggchef, fem byggnadsinspektörer varav en med bostadsanpassning, två mät- och 
kartingenjörer och fyra planarkitekter. Plan- och byggenheten ansvarar bland annat för 
handläggning av detaljplaner. 

De intervjuade uttrycker att det finns en tydlig ledning och styrning av den fysiska planeringen. 
Intervjupersonerna anser även att arbetet med den fysiska planeringen i samband med skapandet 
av tillväxtenheten och överflytten av det övergripande ansvaret för den fysiska planeringen till 
kommunstyrelsen har gett mer kraft i arbetet. Ett utvecklingsområde som pekas ut är inventering 
av gamla detaljplaner, där ett arbete har påbörjats men inte resulterat i ett tydligt uppdrag om vilka 
planer som ska uppdateras.  

Under intervjuerna framkommer att det under föregående mandatperiod tillsattes en grupp 
bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott, tre förtroendevalda från miljö- och 
byggnadsnämnden och tjänstemän från kommunledningsförvaltningen, bland annat tillväxtchefen. 
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Gruppen går under namnet ’’plansamgruppen’’ och träffas ungefär en gång i månaden. De 
intervjuade uppger att det vid dessa möten görs prioriteringar av detaljplaner utifrån hänsyn till 
exempelvis näringslivet och medborgarna. Med täta uppföljningar ges möjlighet att vid behov 
prioritera om detaljplanerna. De intervjuade uppger att naturen i kommunen är väldigt känslig och 
något det tas hänsyn till i arbetet med den fysiska planeringen. Det framgår av kommunstyrelsens 
delegationsordning (under revidering) att någon formell delegation till plansamgruppen inte har 
gjorts. Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation på att initiera översiktsplaner och 
detaljplaner. Vidare har kommunstyrelsens arbetsutskott delegation på strategisk 
samhällsplanering, mark- och bostadspolitik samt näringslivspolitik. De intervjuade uppger även att 
plansamgruppens former inte är formaliserade och att det inte har skett någon formell delegation 
från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott till plansamgruppen. Det framkommer 
vidare att det inte finns ett dokumenterat uppdrag för plansamgruppens arbetsformer utan att 
gruppen främst agerar förankringsgrupp i arbetet. De intervjuade redogör även för att 
plansamgruppen anses vara ett bra forum. 

Inom ramarna för plansamgruppens arbete har det tagits fram en samhällsbyggnadsprocess. 
Samhällsbyggnadsprocessen beslutades av kommunstyrelsen 2019-0-22, § 153. De olika faserna i 
samhällsbyggnadsprocessen finns beskrivna i bilden enligt nedan: 

 

Startfasen består av: Start-PM med syfte och mål, översiktlig tidplan, kostnadsposter per 
delprojekt, finansiering/eventuella avtal, riskanalys avsatt tid/konsekvenser/resultat mål. 
Projektplanen består av organisation/bemanning, ansvarsfördelning, budget, tidplan, riskanalys, 
kommunikationsplan. 

Produktionsfasen består av: Avstämnings-PM med uppföljning av Start-PM, förändringar 
inklusive motiveringar, tidplan, kostnadsuppföljning, uppföljning riskanalys. 

Avslutningsfasen består slutligen av: slutredovisning med uppföljning mot Start-PM och 
avstämnings-PM, förändringar med motivering, ekonomiskt utfall, utfall tidplan, beslut om att 
projektet avslutas. 

Ett arbete med flödesschema och dokumenterade rutiner kopplade till respektive fas anges vara 
påbörjat men inte avslutat. 

Översiktsplanen 

Den aktuella översiktsplanen i Borgholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2002-10-21, § 
52. Av plan- och bygglagens 3 kapitel ”Översiktsplan” framgår bland annat följande:  

• 19 §   Kommunfullmäktige beslutar i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen. 

• 27 §   Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är 
aktuell i förhållande till kraven i 5 §.  

Av den information vi har tillhandahållits i granskningen framgår bland annat att: 

• Kommunstyrelsen gav före detta samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet 
med förslag till en ny översiktsplan senast år 2016. KS 2014-06-10, § 94. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott upphävde tidigare beslut och gav kommunchefen i uppdrag 
att utarbeta förslag på projekt- och uppdragsbeskrivning för arbetet med framtagande av 
förslag till ny översiktsplan för Borgholms kommun mot bakgrund av att ägandet av denna 
process ska ligga på kommunstyrelsen. KSAU 2017-11-14, § 381. 
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• Kommunstyrelsen inte har berett kommunfullmäktige möjligheten att besluta om att ett förslag 
till ny översiktsplan ska tas fram. 

• Den senaste aktualitetsprövningen av översiktsplanen skedde på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-02-19. 

Arbetet med att ta fram förslag till en ny översiktsplan har påbörjats och är i sitt inledningsstadium. 
Enligt den projektplan som har upprättats den 31 maj 2019 och antagits av kommunstyrelsen, fick 
kommunchefen under hösten 2017 i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att arbeta fram 
ett förslag på projekt- och uppdragsbeskrivning för arbetet med framtagande av en ny 
översiktsplan för kommunen. I projektplanen anges bland annat att förändringar i plan- och 
bygglagen och miljöbalken har skett sedan den föregående översiktsplanen antogs 2002. Vidare 
anges det att den nuvarande översiktsplanen saknar bland annat hantering av klimatrelaterade 
risker och den strategiska kopplingen till nationella och regionala mål och program. 
Översiktsplanen saknar även hur kommunen avser att tillgodose den långsiktiga hanteringen av 
risker. 

Av intervjuerna framkommer att arbetet med förslag till ny översiktsplan initierades tidigare men 
stannade av på grund av personalomsättning. Det har även tagits fram några fördjupade 
översiktsplaner som enligt uppgift bidragit till att arbetet med den nya översiktsplanen skjutits upp. 
Det har anställts en ny kompetens i organisationen för att arbeta vidare med arbetet, en 
projektplan har antagits och de intervjuade anser att det finns en stabil grund för det kommande 
arbetet. 

I projektplanen anges vikten av en aktuell översiktsplan för att kunna hantera de utmaningar som 
kommunen ställs inför och hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Vidare 
vinster som anges med en aktuell översiktsplan är möjligheten att sätta exempelvis byggprojekt 
och detaljplaner i ett större sammanhang.  

I samband med processen med förslag till ny översiktsplan identifieras det även möjligheter att 
lyfta det strategiska arbetet inom den kommunala organisationen och engagera medarbetare, 
politiker, näringsliv och tjänstemän. Med utgångspunkt i detta har det genomförts en workshop 
under hösten 2019 där hela kommunstyrelsen och kommunens ledningsgrupp enligt uppgift deltog. 

Tanken är att den nya översiktsplanen ska antas senast år 2022 och visa på en målbild för 
Borgholms kommun 2035 med en visionär utblick mot 2050. Kommunstyrelsen beslutade om 
målbilden och fyra teman som ska utgöra inriktningen i den tidiga dialogen 2019-11-26, § 203. Av 
beslutet framgår att den formulerade målbilden kan komma att omformuleras efter det att 
medborgardialogen genomförts och inför att ett samrådsförslag ska presenteras.  

Översiktsplanen ska enligt uppgift följa Boverkets vägledning för översiktsplaner. Översiktsplanen 
ska vidare ta in perspektiv från bland annat nyligen framtagna fördjupade översiktsplaner, 
Hållbarhetspolicy från Borgholms kommun (2017) och Regional utvecklingsstrategi (RUS). 

Det finns en fastställd projektorganisation för framtagandet av förslag till ny översiktsplan i 
projektplanen. Kommunstyrelsen är ansvarigt politiskt organ för upprättandet av ny översiktsplan. 
Den politiska styrgruppen består av kommunstyrelsens arbetsutskott och har det övergripande 
ansvaret för projektet och de ställningstaganden som görs samt vilka handlingar som ska till 
kommunstyrelsen för beslut. Vidare finns i kommunen en ledningsgrupp bestående av 
kommunchef, HR-chef, ekonomichef och förvaltningschefer. Det finns därutöver en utsedd 
projektledare som ansvarar för att samordna, driva och dokumentera projektet och hålla 
ledningsgruppen informerad samt rapportera om avvikelser. En arbetsgrupp inom 
kommunledningsförvaltningen ska utföra det kontinuerliga arbetet och medverka vid beställningar, 
utredningar och analyser. Kommunikatör bistår i arbetet med extern kommunikation i anslutning till 
planen såsom samråd och granskning. En referensgrupp agerar rådgivande i processen. 
Representanter från utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, Borgholm Energi AB finns 
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representerade. Exempel på externa representanter är Region Kalmar län, grannkommuner, 
länsstyrelsen och Ölands kommunalförbund. 

3.1.2 Bedömning Kontrollfråga 1. Finns en ändamålsenlig ledning och styrning av arbetet 
med fysisk planering? 

Vi kan konstatera att det har skett en omorganisation inom förvaltningen genom bildandet av 
tillväxtenheten som vi bedömer har bidragit till ökad tydlighet i arbetet med den fysiska 
planeringen. Det finns dock fortfarande delar som behöver klargöras. Miljö- och byggnads-
nämndens roll kan anses vara tydlig utifrån uppdrag i reglementet men vi bedömer att nämndens 
roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen dock är ett område som behöver förtydligas 
ytterligare. 

Det är positivt att det finns ett forum för samverkan kring planarbetet i Plansamgruppen. 
Granskningen visar att gruppens arbete har utvecklats på ett positivt sätt och att gruppen har fått 
en styrande roll för bland annat prioriteringar inom detaljplanearbetet. Vi anser att det är viktigt 
med en sådan funktion men vi anser även att det är viktigt att gruppens roll, ansvar och mandat 
klargörs. 

Vi anser att det är positivt att kommunstyrelsen beslutat om en samhällsbyggnadsprocess men 
anser också att den i samverkan med miljö- och byggnadsnämnden fullt ut behöver konkretiseras 
med hjälp av flödesscheman, styrdokument och stödjande dokument, exempelvis dokumenterade 
rutiner och checklistor. 

Vi kan konstatera att kommunstyrelsen inte har berett kommunfullmäktige möjligheten att fatta 
beslutet om att det ska tas fram ett förslag till ny översiktsplan. Utifrån plan- och bygglagens 
bestämmelser i kap 3, § 19 har ärendet därför inte hanterats på korrekt sätt, vilket inte är 
tillfredställande. 

Vid tillfället för granskningen har arbetet med att ta fram förslag till ny översiktsplan nyligen 
påbörjats. Vi kan konstatera att det har beslutats om en projektplan och en projektorganisation och 
att det finns ett utkast till en dialogplan som vi anser klargör ambitionerna för bland annat 
medborgardialog. Samtliga dessa delar anser vi utgör en god grund för ett ändamålsenligt arbete 
med en ny översiktsplan. 

Vår sammanfattade bedömning är att kontrollfrågan är delvis uppfylld. 

3.2. Fullmäktiges visioner och mål 

3.2.1 Iakttagelser 

I verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020–2021, antagen av kommunfullmäktige 2018-
06-18 § 140, anges kommunfullmäktiges vision för kommunen: 

’’Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu 

och för framtiden’’. 

Vidare anges även tre målområden, medborgare, organisation och hållbarhet. 

I granskningen har vi tagit del av ett arbetsmaterial ’’Utgångspunkter för översiktsplan’’, där en 
koppling görs till visionens tre målområden. Under respektive målområde anges översiktsplanens 
relevans för målen och det presenteras en sammanställning över de underlag som är relevanta för 
översiktsplanen. I intervju anges att detta kommer att utvecklas ytterligare. 

I intervjuerna framgår att kommunens vision och övergripande mål ska vara en ledstjärna i arbetet 
med förslag till ny översiktsplan. Andra utgångspunkter som kommer ligga till grund för förslag till 
ny översiktsplan är bland annat den nuvarande översiktsplanen, kommunens bostadsförsörjnings-
program, antaget av kommunfullmäktige 2017-09-18, § 138 och Vision Öland. Det uppges vidare 
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under intervjuerna att Vision Öland är ett dokument som är utgångspunkt i arbetet men det 
framkommer även att Vision Öland och den nuvarande översiktsplanen inte huvudsakligen 
kommer att styra arbetet med förslag till ny översiktsiktplan utan mer utgöra ett underlag. 

I projektplanen för förslag till ny översiktsplan anges att en ny vision för kommunen och för det 
övergripande arbetet ska tas fram. Tanken är att detta arbete ska härledas i andra kommunala 
strategier samt i regionala och nationella mål. Den övergripande inriktningen ska sedan brytas ned 
i ett antal strategier som berör den fysiska planeringen, vilket gör arbetet mer konkret och tydliggör 
inriktningen för den politiska viljan för kommunens mark- och vattenberedning. Denna 
övergripande riktning ska sedan utgöra den röda tråden igenom arbetet med förslag till ny 
översiktsplan och strategierna ska utgöra ramverk för dialogen. 

Som angivits under kontrollfråga 1 ovan har det hållits en workshop under året. Förtroendevalda 
tillsammans med chefer och andra tjänstepersoner har bjudits in. Med fokus på år 2035 
genomfördes ett arbete med att klargöra en målbild för ett framtida Borgholms kommun men det 
kompletterades även av en mer visionär utblick mot år 2050. Med utgångspunkt i detta berördes 
enligt uppgift också vad som behöver göras för att nå dit genom diskussion om mål som går att 
applicera på den fysiska planeringen. En tydlig inriktning kommer enligt uppgift vara att skapa 
förutsättningar för tillväxt med bibehållna naturvärden. 

Några av de övergripande mål, planer och program som anses aktuella är hållbarhetspolicy för 
Borgholms kommun (2017), Regional utvecklingsstrategi (RUS), Regional länstransportplan och 
Havsplan för Östersjön (väntas antas under 2021) och VA-plan (2013). 

3.2.2 Bedömning Kontrollfråga 2: Fullmäktiges visioner och mål används som underlag 
för arbetet med aktualiseringen av översiktsplanen? 

I granskningen framgår att kommunens vision och mål används som en viktig utgångspunkt för 
arbetet med förslag till ny översiktsplan men även i arbetet med att ta fram en ny vision för 
kommunen. 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 

3.3. Kartläggningar och analyser av planeringsförutsättningarna 

3.3.1 Iakttagelser 

I intervjuer framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott och dåvarande 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott under föregående mandatperiod gick en utbildning i 
fysisk planering. Utbildningen anordnades av Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med 
tjänstepersoner med syftet att skapa en ökad förståelse för arbetet med fysisk planering. Detta 
anges har varit positivt. I intervju anges att det också har underlättat förankringen av planeringen 
av själva arbetet, där det framgår att arbetet kommer att följa Boverkets vägledning för 
översiktsplanearbete.1 Plan- och bygglagens krav på ställningstaganden i översiktsplanen fördelas 
i modellen på tre aspekter; Utvecklingsstrategi, Användning och Värden och hänsyn. Kartläggning 
och analyser är grundläggande för arbetet med de tre aspekterna. Det framgår av intervjuerna att 
kommunen har tillräckliga resurser för att själva bedriva arbetet med förslag till ny översiktsplan. 

I intervjuerna framgår att en sammanställning av relevanta underlag för arbetet med förslag till ny 
översiktsplan har påbörjats. Detta med syfte att avgöra hur nulägesbilden avseende den fysiska 
planeringen ser ut, hur den kommer att förändras och eventuella trender och tendenser som kan 
observeras. Ett exempel som lyfts i sammanhanget är klimatförändringarnas påverkan och risker 
kopplat till detta. 

 
1 https://www.boverket.se 
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Det anses att det finns en god kännedom hos kommunen om planeringsförutsättningarna och att 
det är viktigt att kommunen bygger upp en egen kompetens inom området. I arbetet med 
workshopen som nämns ovan genomfördes en analys av vad kommunen behöver arbeta med 
utifrån nulägebilden för att nå den önskvärda målbilden för år 2035. Arbetet med att analysera 
sårbarheter är i sitt inledningsskede men flera är redan kända även om de behöver behandlas 
vidare i kommande arbete. Exempel som nämns är den gröna näringens känslighet för torka, en 
stigande vattennivå och Ölandsbron. 

Vidare anges att de fördjupade översiktsplanerna innehåller mycket information som är av vikt inför 
arbetet med förslag till ny översiktsplan. I Vision Öland år 2015, upprättad 1999-05-22 anges att 
flera fördjupningar av översiktsplanen planeras. Det framgår av kommunens hemsida att 
fördjupade översiktsplaner under de senaste åren har genomförts för bland annat 
Djupviksområdet, Löttorps tätort med andra omgivningar och Borgholm-Köpingsvik. Dessa anges 
vara detaljerade, vilket bidrar med värdefull information till arbetet med förslag till ny översiktsplan. 

I projektplanen till förslag för ny översiktsplan finns ett avsnitt som behandlar planeringsunderlag. 
Några av de befintliga planeringsunderlagen presenteras men även behov av nya. Det framgår 
också att ytterligare behov av planeringsunderlag kommer att identifieras i projektet och att 
förslaget till ny översiktsplanen också ska ta hänsyn till mer mjuka värden kopplade till aspekter 
som jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet, folkhälsa och integration. 

Kommunen har som exempel 2019-09-30 mottagit Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse 
över statliga och regionala intressen av betydelse för översiktsplanens aktualitet för Borgholms 
kommun. I redogörelsen framgår statliga såväl som mellankommunala intressen som har tillkommit 
sedan översiktsplanen antogs. I Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse poängteras även 
den regionala utvecklingsstrategin som viktig för kommunens arbete med översiktsplanering. I 
intervjuerna framgår att redogörelsen är en viktig utgångspunkt i arbetet. 

I intervjuerna framgår att det kan tänkas att förslaget till ny översiktsplan kompletteras med en mer 
konkret genomförandeplan men detta är något som ännu inte behandlats i någon större 
utsträckning då arbetet är i ett inledningsskede. 

3.3.2 Bedömning kontrollfråga 3: Baseras översiktsplaneringsprocessen på systematiska 
genomförda kartläggningar och analyser av planeringsförutsättningarna? 

Vi anser att det är positivt att det har tagits initiativ till en utbildning för förtroendevalda i fysisk 
planering. Vid tillfället för granskningen är arbetet med den förslag till ny översiktsplan i ett 
inledningsskede, vilket innebär att alla delar i arbetet inte fullt ut är fastställda. Vi kan konstatera att 
projektplanen till arbetet med förslag till ny översiktsplan inkluderar en analys av vilka 
planeringsunderlag som finns och vilka som kan behöva tas fram men det framgår även att detta 
är något projektgruppen arbetar med i nuvarande fas i projektet. Vi kan konstatera att det har 
identifierats behov av att tydligare behandla klimatfrågan och övergripande sårbarheter för 
kommunen i det kommande arbetet. 

Det framgår att det finns en mängd olika underlag som i sig bygger på genomförda kartläggningar 
och analyser, bland annat fördjupade översiktsplaner som tagits fram de senaste åren samt 
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse. Vår bedömning är att dessa tillsammans med andra 
underlag kommer att nyttjas som grund till att genomföra nödvändiga kartläggningar och analyser. 

Av granskningen framgår att en genomförandeplan till en kommande översiktsplan inte har 
diskuterats närmare. Vår erfarenhet är att en genomförandeplan kan underlätta prioriteringar, vilket 
därmed underlättar planering och kostnadsberäkningar för delar av samhällsutvecklingen som 
kommunen behöver finansiera. Detta skapar i sig bättre förutsättningar för långsiktig planering och 
god ekonomisk hushållning. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att beakta framtagandet 
av en genomförandeplan för översiktsplanen i det kommande arbetet. 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 
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3.4. Engagera politiker, tjänstepersoner, näringsliv och allmänheten 

3.4.1 Iakttagelser 

I projektplanen till förslag till ny översiktsplan pekas förankring ut som en framgångsfaktor för den 
översiktliga planeringen. Förankringen delas upp i tre delar: 

- Extern förankring 

- Politisk förankring 

- Intern förankring i organisationen 

Den externa förankringen bygger på att en tidig dialog först med kommunmedborgare, företag och 
föreningar men även på att kontakt tas tidigt i processen med andra kommuner, exploatörer och 
statliga myndigheter. Av projektplanen till förslag till ny översiktsplan framgår att översiktsplanens 
innehåll ska processas löpande med näringsliv, medborgare, föreningar och andra som berörs. Det 
framgår vidare att lämpliga dialogformer ska utarbetas i projektet. I arbetsgruppen för projektet ska 
kommunikatör ingå för att bistå gruppen med de delar av processen som kräver extern 
kommunikation såsom exempelvis samråd. I samband med intervjuerna poängteras vikten av 
delaktighet eftersom det anses utgöra ett viktigt underlag som är värt mycket för arbetet med 
förslaget till ny översiktsplan. 

Den politiska förankringen säkras genom att de förtroendevalda deltar aktivt i processen med 
förslaget till ny översiktsplan redan på ett tidigt stadium och därigenom har ett inflytande över de 
mål och strategier som planen pekar ut. För att lyckas med förankringsprocessen ska avstämning 
med de förtroendevalda ske i större utsträckning än i andra processer. 

Den interna förankringen baseras på att alla verksamhetsområden har möjlighet att delta i 
processen och påverka planens innehåll. De intervjuade understryker att samtliga 
förvaltningschefer ingår i projektets ledningsgrupp, vilket skapar förutsättningar för en bred 
förankring i kommunen. Planen ska vara ett resultat av en bred medborgardialog och vara väl 
förankrad i kommunens styr- och ledningssystem. 

Vikten av att hela den kommunala organisationen finns med i arbetet med förslag till ny 
översiktsplan är något som poängteras i samband med intervjuerna. Samtliga intervjupersoner 
anger att en bred dialog i arbetet med förslag till ny översiktsplan är viktigt. 

Det framgår även av projektplanens övergripande tidsplan att det under hösten 2019 kommer att 
ske tidig dialog med samrådsmöten. Det understryks i intervjuerna med kommunens tjänstemän att 
den tidiga dialogen är mycket viktig. Olika råd kommer att tjäna som referensgrupper och tanken är 
att kommunen ska ha en dialogturné och genomföra en webbenkät. Webbenkäten ska testas 
genom att skickas ut till kommunens anställda. I planeringen finns även skoldialoger för att 
engagera barn och unga. Det finns en ambition om att nå barn såväl som pensionärer. Kommunen 
har tidigare arbetat med sockenträffar, vilket är något som preliminärt också ska inkluderas i 
arbetet med förslag till ny översiktsplan. Det uppges vidare att kommunen har en väldigt speciell 
situation, då det finns ungefär 11 000 fastboende och 250 000 boende under sommarmånaderna. 
De intervjuade anger att det är en utmaning att engagera alla fritidsboende i kommunen. 

Arbetsgruppen för förslag till ny översiktsplan har tagit fram en dialogplan för arbetet med 
översiktsplanen, som vid tillfället för intervjuerna inte är beslutad. Arbetsmaterialet beskriver bland 
annat hur den tidiga dialogen i arbetet med förslaget till ny översiktsplan är planerad att 
genomföras. De framgångsfaktorer som pekas ut understryker bland annat vikten av extern, 
politisk och intern förankring. Dialog och kommunikation utgör en viktig grund för arbetet med 
förslag till ny översiktsplan, framför allt tidig dialog med medborgare, näringsliv och föreningar samt 
andra myndigheter. Avstämning med de förtroendevalda anges även behöva ske i större 
utsträckning än normalt. 
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3.4.2 Bedömning kontrollfråga 4: Finns det ett effektivt sätt att öka engagemanget hos 
både politiker, tjänstepersoner, näringsliv och allmänheten? 

Vid tillfället för granskningen är som ovan nämnt arbetet med förslag till ny översiktsplan i ett 
inledningsskede. Vi bedömer att arbetet har inletts med ett fokus på att skapa samsyn och 
förankring av projektarbetet, dels genom fastställd projektplan, dels genom workshop där 
kommunstyrelsen och kommunens ledningsgrupp deltog. 

Vi har tagit del av ett utkast till dialogplan som vi anser på ett tydligt sätt möjliggör förankring, 
delaktighet och påverkan både från politiker, tjänstepersoner, medborgare i alla åldrar och andra 
intressenter. Det är därför viktigt att arbetet och dialogen genomförs på det sätt som beskrivs i 
enlighet det utkast till dialogplan vi har tagit del av. 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 

3.5. Dialog med länsstyrelsen om riksintressen och viktiga kommunala 

utgångspunkter 

3.5.1 Iakttagelser 

Samtliga intervjuade anger att det är viktigt med en proaktiv dialog med Länsstyrelsen. De 
förtroendevalda träffar inte Länsstyrelsen regelbundet i något fastställt forum men anger att det kan 
ske årligen eller minst vartannat år. 

På tjänstepersonssidan anges att det finns regelbundna avstämningar vad avser hållbarhetsfrågor, 
där Länsstyrelsen kommer med input till kommunens arbete. När det gäller arbetet som 
genomförts kopplat till de fördjupade översiktsplanerna och kommunens detaljplaner anges det 
generellt finnas ett gott samarbete. 

Det framkommer att det i nuläget inte finns någon formell plan eller struktur för dialog med 
Länsstyrelsen kopplat till kommunens arbete med förslag till ny översiktsplan. Det anges dock i 
samband med intervjuerna att bland annat projektledaren för översiktsplanen inom kort ska ha en 
tidig samrådsträff med tjänstepersoner från Länsstyrelsen med syfte att etablera kontakt och för att 
lyfta funderingar kring arbetet med översiktsplanen i ett tidigt skede. Länsstyrelsens 
sammanfattande redogörelse över statliga och regionala intressen av betydelse för 
översiktsplanens aktualitet nämns som en viktig utgångspunkt för samverkan med Länsstyrelsen. 

En löpande dialog med Länsstyrelsen ses som viktig för arbetet och det finns en ambition hos 
kommunen att planera in regelbundna träffar med Länsstyrelsen under arbetet med förslag till ny 
översiktsplan. I arbetsmaterialet för dialogplanen pekas Länsstyrelsen också ut som en viktig aktör 
för dialog. 

Av de dokument vi har tagit del av framkommer ingenting i övrigt vad avser plan för dialog med 
Länsstyrelsen om frågor som rör riksintressen och viktiga kommunala utgångspunkter. 

3.5.2 Bedömning kontrollfråga 5. Finns det en plan för dialogen med Länsstyrelsen om 
frågor som rör riksintressen och viktiga kommunala utgångspunkter? 

Vid tillfället för granskningen framgår att det inte finns en fastställd plan för dialogen med 
Länsstyrelsen kring arbetet med förslag till ny översiktsplan. Av utkast till dialogplan och i 
intervjuerna framgår dock att det är prioriterat och att projektledningens ambition är att säkerställa 
att det sker. Vi kan också konstatera att det vid tiden för granskningen redan fanns ett inbokat 
möte med Länsstyrelsen, vilket bidrar till att vi bedömer att kontrollfrågan är uppfylld. 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 
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3.6. Uppföljning och återrapportering 

3.6.1 Iakttagelser 

I intervjuerna redogörs för att uppföljningar av arbetet med förslag till ny översiktsplan framför allt 
kommer att ske via den kommunala ledningsgruppen som också utgör ledningsgrupp för projektet 
med förslag till ny översiktsplan. Enligt projektplanen ska projektledaren hålla ledningsgruppen 
informerad genom hela arbetet och rapportera alla avvikelser. Ledningsgruppen ansvarar även för 
att hålla sig informerad genom regelbundna möten och att samråda med styrgruppen om 
projektets fortskridande. 

Kommunchefen ska enligt uppgift rapportera vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott och plan- 
och byggchef och projektledaren föredrar muntligt på sammanträden. Arbetet med förslag till  ny 
översiktsplan har vid tillfället för intervjuerna inte kommit så pass långt att det finns något för de 
förtroendevalda att ta ställning till, varför någon avrapportering ännu inte gjorts. Vidare 
framkommer det att de formella beslutsvägarna ibland haltar med anledning av de korta 
beslutsvägar som finns i kommunen, vilket medför att avstämningar ibland sker i ’’korridoren’’. Det 

anges dock att det finns en ambition att upprätta en mer formell plan för uppföljning och 
rapportering i projektet för förslag till ny översiktsplan. 

Som angivits under kontrollfråga 1 visar vår protokollsgranskning att kommunstyrelsen relaterat till 
den övergripande fysiska planeringen har tagit beslut om eller fått information om följande: 

• Beslut om projektplan för arbetet med förslag till ny översiktsplan 2019-06-25, § 117. 
• Beslut om samhällsbyggnadsprocess för Borgholms kommun 2019-10-24, § 153. 
• Beslut om uppdrag att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram 2020, beslut i KSAU,2019-

10-21, § 221. 
• Beslut om målbild till arbetet med förslag om ny översiktsplan Borgholms kommun 2019-11-24, 

§ 203. 
• KSAU har också inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt träffat miljö- och 

byggnadsnämnden vid två tillfällen (2019-09-10 och 2019-11-12) under hösten för uppföljning 
och avstämning 2019 – 2022 av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Vi kan inte se att 
arbetet med förslag till ny översiktsplan varit en specifik informationspunkt på något av 
mötena. Det är kommunstyrelsen som är projektägare. 

3.6.2 Bedömning kontrollfråga 6: Följs arbetet upp och vilken rapportering sker till 
fullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden? 

Vi kan konstatera att arbetet med förslag till ny översiktsplan vid tillfället för intervjuerna är i ett 
inledningsskede och att det framgår att det ännu inte finns en fastställd plan för intern uppföljning. 
Däremot anser vi att det av projektplanen och intervjuerna tydligt framgår att uppföljning och 
avrapportering ska ske från projektledare till ledningsgrupp och vidare till KSAU som är projektets 
styrgrupp. 

Vi kan också konstatera att kommunstyrelsen har beslutat om bland annat projektplan för arbetet 
med förslag till ny översiktsplan och samhällsbyggnadsprocessen. Vi kan dock inte se att något av 
dessa beslut eller arbetet med förslag till ny översiktsplan har lyfts som informationsärenden på 
kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft två möten med 
miljö- och byggnadsnämnden under hösten där miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har 
följts upp. 

Vår bedömning är att arbetet med förslag till ny översiktsplan framför allt följs upp inom 
projektorganisationen. Vi anser att det är viktigt att kommunstyrelsen och övriga politiska organ 
håller sig informerade om arbetets utveckling. Kommunfullmäktige bör regelbundet informeras om 
arbetet. Allt för att stimulera till ökad delaktighet och kunskap om arbetets fortgång och resultat. 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är delvis uppfylld.  
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 Revisionell bedömning 
Vår sammanfattade revisionella bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att 
processen för fysisk planering bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

4.1. Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

• Tydliggöra miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen. 

• Säkerställa att Plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 

• Säkerställa att beslut i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen alltid följer plan- 
och bygglagens bestämmelser och att dessa ärenden därmed beslutas av kommunfullmäktige. 

• Säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunstyrelsen och miljö- 
och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras med hjälp av flödesscheman, styrdokument och 
stödjande dokument, exempelvis dokumenterade rutiner och checklistor. 

• Säkerställa att utvecklingen av arbetet med förslag till ny översiktsplan på ett tydligare sätt 
kommuniceras till kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden men även till andra 
politiska organ. Allt för att stimulera till ökad delaktighet och kunskap om arbetets fortgång och 
för att följa de ambitioner vi anser har framkommit i intervjuerna. 
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rapport. 
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 Sammanfattning 
Med bakgrund i sin risk- och väsentlighetsanalys för år 2019 har de förtroendevalda revisorerna 
gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens detalplanearbete. Syftet är att 
granska om det finns en ändamålsenlig detaljplaneprocess. Följande revisionsfråga besvaras i 
granskningen: 

➢ Säkerställer miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen en ändamålsenlig process 
vid framtagande av detaljplaner? 

Vår sammanfattade revisionella bedömning är att miljö- och byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig process vid framtagande av 
detaljplaner. 

Vår revisionella bedömning grundas i de bedömningar vi har gjort till de kontrollfrågor som ingår i 
granskningen. Dessa presenteras nedan i sammanfattad form. 

Bedömning kontrollfråga 1. Är handläggningstiderna för framtagande av detaljplaner 
tillfredsställande? Bedömning: Uppfylld. 

Vi kan konstatera att det genomförts en omorganisation inom förvaltningsorganisationen som 
anges bidra till ökad tydlighet avseende detaljplanearbetet. Processen stöds även av den nya 
samhällsbyggnadsprocessen. Miljö- och byggnadsnämndens roll avseende rätt till initiativtagande 
avseende detaljplaner bedöms vara ett område som behöver förtydligas. 

Handläggningstider för planbesked på maximalt fyra månader bedömer vi hålls. 

I granskningen framgår att personalomsättning har haft en negativ påverkan på plan- och 
byggenhetens produktionskapacitet. Statistiken vi har tagit del av anser vi visar att 
handläggningstiderna för detaljplanearbetet i Borgholms kommun i jämförelse är relativt goda, 
även om de intervjuade själva anser att det är ett förbättringsområde. Vi ser samtidigt att 
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden har vidtagit åtgärder för att förtydliga och 
effektivisera detaljplanearbetet.   

Bedömning kontrollfråga 2. Sker tillfredsställande uppföljning av balansen mellan 
beslutade planuppdrag och avslutade detaljplaner? Bedömning: Delvis uppfylld. 

Vi anser att det är positivt att det finns en samverkansgrupp (Plansamgruppen) bestående av 
både politiker och tjänstepersoner. Vår erfarenhet är att det bidrar till ökad effektivitet och 
tydlighet avseende planarbete och samhällsbyggnadsarbete som helhet. I plansamgruppen 
anser vi att det sker en uppföljning av detaljplanearbetet som helhet och en prioritering av olika 
uppdrag. Vi anser dock även att det är viktigt att genomförd inventering av befintliga detaljplaner 
behöver inkluderas i uppföljningen av detaljplaner, så att eventuellt behov av ändring av 
detaljplaner lyfts upp för beslut och planering så snart som möjligt.  

I plansamgruppen finns representation från kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och 
byggnadsnämnden men vi kan av granskningen inte se att plansamgruppens roll, ansvar och 
mandat har klargjorts, vilket därför bör ske. Det bör även säkerställas att det tas fram en tydlig 
produktionsplanering och en dokumentation för planärendebalansen inom ramen för 
samhällsbyggnadsprocessen. Miljö- och byggnadsnämnden bör säkerställa att nämnden får en 
regelbunden rapportering av planarbetets utveckling avseende balansen mellan nya uppdrag, 
pågående uppdrag och avslutade uppdrag. 

Bedömning kontrollfråga 3. Utnyttjas de ekonomiska och personella resurser som har 
avsatts för framtagande av detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt? Bedömning: Uppfylld. 

Vi bedömer att omorganisationen som bland annat resulterat i den nya tillväxtenheten, har 
genomförts för att skapa förutsättningar för ökat tydlighet och att ekonomiska och personella 
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resurser ska nyttjas på ett effektivare sätt. Den nya samhällsbyggnadsprocessen stödjer även 
denna utveckling. Utifrån intervjuerna bedömer vi att genomförda åtgärder har resulterat i en 
tydligare prioriteringsordning för detaljplanearbetet samt bättre förutsättningar för plan- och 
byggenheten att fokusera på planarbetet. 

Vi anser att det är positivt att detaljplaneprojekt har börjat särredovisas, då det möjliggör en 
betydligt bättre uppföljning av kostnader, exempelvis upparbetade timmar, samt intäkter. Det ger 
betydligt bättre förutsättningar för uppföljning av resursanvändningen samt för rättvisande 
räkenskaper. 

Utvecklingsarbetet bedömer vi inte har initierats på politisk nivå men vi kan konstatera att 
kommunstyrelsen har beslutat om samhällsbyggnadsprocessen. För att säkerställa att 
utvecklingsarbetet fortskrider anser vi att det är viktigt att det även följs upp av kommunstyrelsens 
arbetsutskott och miljö- och byggnadsnämnden. 

Bedömning kontrollfråga 4. Fungerar system och rutiner för framtagande av detaljplaner 
på ett ändamålsenligt sätt och säkerställs efterlevnaden? Bedömning: Uppfylld. 

Granskningen visar att system och rutiner vid tillfället för granskningen är under utveckling. 
Omorganisationen och fastställandet av en samhällsbyggnadsprocess för kommunen har 
bidragit till en tydlig förbättring av detaljplanearbetet som helhet. Utifrån den information vi har 
tagit del av i granskningen gör vi bedömningen att system och rutiner fungerar på ett tillräckligt 
ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och miljö- och byggnadsnämnden 
bör dock följa upp arbetet både för att säkerställa följsamheten till processen men även för att 
säkerställa att arbetet utvecklas vidare och att rutiner, roller och ansvar för alla steg i 
samhällsbyggnadsprocessen dokumenteras. 

Bedömning kontrollfråga 5. Infrias målsättningar för finansieringsgraden genom 
planavgift för detaljplanerna? Ej bedömt. 

Granskningen visar att miljö- och byggnadsnämnden inte har någon fastställd målsättning för 
finansieringsgraden avseende detaljplanearbetet utöver det som framgår av plantaxan. 
Plantaxan anger att avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. Av granskningen framgår att det inte genomförts någon 
uppföljning av finansieringsgraden. Vi kan dock konstatera att miljö- och byggnadsnämnden har 
påbörjat arbetet med en ny plan- och byggtaxa. Den nya samhällsbyggnadsprocessen bedömer vi 
inkluderar en tydligare ekonomistyrning och skapar därmed bättre möjligheter för miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen att följa upp projektkostnader och finansieringsgraden. 
Det bidrar även till förutsättningar för stärkt intern kontroll.  

För att säkerställa att plantaxan täcker nämndens detaljplanerelaterade kostnader i tillräcklig 
utsträckning anser vi att miljö- och byggnadsnämnden behöver säkerställa att finansieringsgraden 
utvärderas i samband med att den nya plan- och byggtaxan tas fram. Nämnden bör även med 
regelbundenhet följa upp finansieringsgraden.  

Då miljö- och byggnadsnämnden inte har gjort någon uppföljning av finansieringsgraden 

gör vi inte någon bedömning av kontrollfrågan. 

Rekommendationer 

• Tydliggör miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen. 

• Säkerställ att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 

• Säkerställ att det tas fram en tydlig produktionsplanering och en dokumentation för 
planärendebalansen inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Inkludera även genomförd 
inventering av befintliga detaljplaner i uppföljningen av detaljplaner, så att eventuellt behov av 
ändring av detaljplaner lyfts upp för beslut och planering så snart som möjligt. Miljö- och 
byggnadsnämnden bör säkerställa att nämnden får en regelbunden rapportering av 
planarbetets utveckling avseende balansen mellan nya uppdrag, pågående uppdrag och 
avslutade uppdrag.  
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• Säkerställ att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunstyrelsen och miljö- 
och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras i det pågående utvecklingsarbetet. 
Dokumentation bör ske av roller och ansvar samt av ingående processer och ekonomistyrning. 
Dokumenterade rutiner och checklistor bör tas fram för alla viktiga delar och arbetsmoment. 
Utvecklingsarbetet bör även följas upp löpande i samverkan mellan miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 

• För att säkerställa att plantaxan täcker miljö- och byggnadsnämndens detaljplanerelaterade 
kostnader i tillräcklig utsträckning, anser vi att miljö- och byggnadsnämnden behöver 
säkerställa att finansieringsgraden utvärderas i samband med att den nya plan- och byggtaxan 
tas fram. Nämnden bör även med regelbundenhet följa upp finansieringsgraden.  
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 Inledning 
2.1 Bakgrund 

En av de viktigaste delarna vid planering av ny bebyggelse är detaljplanen. Processen för en 
detaljplans tillblivelse är komplicerad och innehåller många separata moment. För en kommun är 
det viktigt att detaljplaneprocessen fortlöper effektivt så att olika projekt inte försenas.  

Mot bakgrund av ovanstående har de förtroendevalda revisorerna utifrån sin bedömning av risk 
och väsentlighet för år 2019, beslutat att genomföra en granskning om miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig detaljplaneprocess. 

2.2 Syfte och revisionsfråga 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

➢ Säkerställer miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen en ändamålsenlig process 
med framtagande av detaljplaner? 

2.3 Revisionskriterier 

• Plan- och bygglagen (PBL), Kommunallagen och kommunens interna styrdokument. Berörda 
dokument omnämns löpande i rapporten. 

2. 4 Kontrollfrågor 

1. Är handläggningstiderna för framtagande av detaljplaner tillfredsställande? 

2. Sker tillfredsställande uppföljning av balansen mellan beslutade planuppdrag och avslutade 
detaljplaner? 

3. Utnyttjas de ekonomiska och personella resurser som har avsatts för framtagande av 
detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt? 

4. Fungerar system och rutiner för framtagande av detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt och 
säkerställs efterlevnaden? 

5. Infrias målsättningar för finansieringsgraden genom planavgift för detaljplanerna? 

2.5 Avgränsning 

Granskningen avser kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Granskningen avser år 
2019 och de kontrollfrågor som beskrivs ovan. Vi kan genom granskningen konstatera att arbetet 
med att utveckla kommunens detaljplanearbete inom ramen för den fastställda 
samhällsbyggnadsprocessen har påbörjats under året. Detta innebär att iakttagelser och 
bedömningar sker utifrån den information vi har fått inför och i samband med intervjuerna, genom 
tillhandahållna underlag. Protokollsgranskningen avser år 2019. 

2.6 Metod 

Granskningen har skett genom intervjuer och granskning av styrdokument. Vi har även genomfört 
en granskning av protokoll för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och 
miljö- och byggnadsnämnden. Intervjuer har genomförts med berörda tjänstepersoner vid 
tillväxtenheten och plan- och byggkontoret samt presidiet i kommunstyrelsen. De funktioner 
förutom kommunstyrelsens presidium som har intervjuats är: tillväxtchef, samhällsplanerare, plan- 
och byggchef och två planarkitekter.  
 
De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska ett utkast av revisionsrapporten.  
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 Iakttagelser och bedömningar 
3.1. Handläggningstider för detaljplaner 

3.1.1 Iakttagelser 

Enligt kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 242, ska 
kommunstyrelsen utifrån sin ledningsfunktion leda och samordna samhällsplaneringen och den 
översiktliga planeringen samt användningen av mark och vatten. Kommunstyrelsen ska vidare leda 
och samordna mark och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas. 

I reglementet för miljö- och byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 242, 
anges att nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom bland annat 
byggnadsväsendet och över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden 
ska besluta i frågor om förhandsbesked och bygglov samt utöva tillsyn över byggverksamheten 
enligt PBL samt övriga lagbestämmelser som berör byggverksamheten. Det anges vidare att 
nämnden har rätt att, efter samråd med kommunstyrelsen, anta, upphäva och ändra detaljplaner 
som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.  

I plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, ställs 
krav på handläggningstider som inte får överskridas. Kopplat till detaljplaner regleras endast 
handläggningstid för planbesked. Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en 
detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett 
sådant planarbete. Detta beslut fastställs i ett planbesked och kommunen är skyldig att besluta om 
planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in. 
Kommunen och den som gjort begäran kan dock komma överens om en annan tid, både kortare 
och längre. Av Boverkets plan- och byggenkät 2018 framgår att kommunen har lämnat totalt 10 
planbesked varav 8 positiva och 2 negativa. I vår avstämning med plan- och byggchefen framgår 
att tidsfristerna för planbesked har hållits för både år 2018 och år 2019. 

Med planuppdrag avses den tidpunkt vid vilken kommunen beslutar att påbörja ett 
detaljplanearbete. I denna tid inräknas inte tiden för arbete med eventuellt planbesked. Det finns 
inga specifika krav på handläggningstiden för detaljplaneuppdraget förutom att det ska följa 
förvaltningslagens krav.1 Boverket har på senare år börjat följa upp handläggningstider för 
detaljplaner men konstaterar att i sin rapport att: 

”Uppgiftsinsamlingen är relativt ny och det är svårt att göra de uppskattningar som efterfrågats från 

kommunerna. Varken antalet bostäder i olika detaljplaner eller tidsåtgången för detaljplanering är 

exakt mätbara områden. Svaren kommer alltid att innefatta ungefärliga uppskattningar och bedöm-

ningar. Missuppfattningar om frågeställningen eller inrapporteringsfel kan också ge utslag. Men 

med detta i beaktande säger ändå jämförelserna mycket om de stora dragen, både om 

planläggning och tidsåtgång.”2 

Det finns flera olika delar som kan påverka tidsåtgången för en detaljplaneprocess och alla delar 
ligger inte inom kommunens rådighet. Boverket konstaterar exempelvis att:  

”Stark påverkansfaktor utgör de privata initiativtagarnas handlingskraft och diverse upphandlingar 

av olika utredningar, lantmäterimyndighetens handläggningstider och det faktum att 

 
1 Förvaltningslag 2017:900, 9 §. Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som 
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 
2 SKL - Planläggning och tidsåtgång 2018, sid 13. 
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högkonjunkturen försenar vissa utredningar då det de senaste två åren varit extremt svårt att få tag 

i vissa specialistkompetenser.”3 

Under intervjuerna framkommer det att det vid årsskiftet 2018/2019 genomfördes en 
omorganisation där den dåvarande samhällsbyggnadsnämnden omvandlades till miljö- och 
byggnadsnämnden och personal från det som tidigare var samhällsbyggnadsförvaltningen slogs 
samman med kommunledningsförvaltningen. I bilaga 1 redovisas ett organisationsschema för den 
nya organisationen. 

Kommunstyrelsen agerade tidigare beställare till den dåvarande samhällsbyggnadsnämnden, 
vilken därefter ägde hela detaljplaneprocessen. I den nya organisationen agerar den nybildade 
tillväxtenheten enligt uppgift beställare. De intervjuade anger att det tidigare fanns en otydlighet 
avseende beställarfunktionen, vilket anses ha blivit betydligt förbättrat i den nya organisationen då 
tillväxtenheten finns som en tydlig medpart. Vidare framkommer av intervjuerna att arbetet i större 
utsträckning anses vara ändamålsenligt nu i jämförelse med den tidigare organisationen, då plan- 
och byggenheten i större utsträckning kan fokusera sitt arbete på detaljplanefrågor, vilket ses som 
positivt. En anledning till att det har blivit tydligare anges vara att kommunstyrelsen har beslutat om 
en samhällsbyggnadsprocess.  

Modellen ”Samhällsbyggnadsprocessen” beslutades av kommunstyrelsen 2019-10-22, § 153. 
Modellen innehåller en beskrivning av olika faser av ett samhällsbyggnadsprojekt och vad som ska 
ingå. Detta anser de intervjuade bidrar till en ökad tydlighet kring beslut, ansvar, tidplan m.m. 
Modellen behandlas vidare under kontrollfråga 4 nedan i rapporten. Av intervjuerna och vår 
protokollsgranskning framgår att arbetet med detaljplaner nu följer den fastställda modellen. 

Även om flera delar har blivit tydligare anges samtidigt att det finns mer som kan utvecklas vidare. 
Ett exempel som lyfts är gränsdragningen gentemot miljö- och byggnadsnämnden, det upplevs 
som en oklarhet huruvida nämnden äger initiativrätt till vissa frågor. Nämnden får besluta i frågor 
som inte är av principiell karaktär och hanterar ärenden under processens gång.  

Det framkommer vidare under intervjuerna att handläggningstiderna uppfattas som ett 
utvecklingsområde eftersom de i några fall inte anses har varit fullt tillfredsställande. Detta hänförs 
främst till personalomsättningen på plan- och byggenheten. Ytterligare en faktor som lyfts i 
sammanhanget är att Borgholms kommun anges ha större utmaningar inom planarbetet än de 
flesta andra kommuner i Sverige, då det finns riksintressen avseende kultur- och miljövärden såväl 
som skyddade arter. Olika typer av inventeringar ska enligt uppgift ske på bestämda tider under 
året. Som exempel sker inventering av vissa grod- och blomarter under hösten, vilket till viss del 
tar befintliga resurser i anspråk. Innan omorganisationen anges också att det kunde komma 
ändringar från KSAU som kunde medföra fördröjningar i handläggningen. 

Vidare anger de intervjuade att det inte har skett någon egen specifik uppföljning av 
handläggningstider och heller ingen jämförelse med andra kommuner avseende 
handläggningstider. I intervjuerna finns en osäkerhet bland några intervjuade om kommunen ingår 
i Sveriges Kommuners och Regioners ”Insiktsmätning”4 som berör myndighetsutövning, bland 
annat bygglov. Detaljplanehandläggning ingår dock inte specifikt som ett kontrollområde. 

Figuren nedan ger en bild av statistiken avseende beslutade detaljplaner för år 2017, 2018 och 
2019 inklusive handläggningstid för beslutad detaljplan räknat i månader från beslut om uppdrag 
till att planen antagits.  

 

 
3 SKL - Planläggning och tidsåtgång 2018, sid 38. 
4 www.skr.se - Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen 
för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella 
föreningar och offentliga organisationer. 
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Beslutade planer 2017 – 2019 Handläggningstid antal månader 
Ändring av DP Resedan 5 4 
DP Kolstad 4:67 22 
Ändring av DP Sandwedgen 29 
Ändring av DP Puttern 32 
Ändring av DP Resedan 8 11 
DP Oden 8 19 
DP Hotellet, Ekerum 6 
DP Kyrketorp 1:14 m.fl 39 
DP Nydala  28 
Medeltid handläggning 21 

Vi kan konstatera att det råder en stor variation över handläggningstiderna, vilket dels är kopplat till 
detaljplanens komplexitet, dels till hur tydligt arbetet har prioriterats. I Öppna jämförelser 
”Planläggning och tidsåtgång 2018” (nyckeltalstabeller)5 framkommer att Borgholms kommun 
perioden 2016 - 2017 hade en mediantid på 9 månader från planuppdrag till antagande. Någon 
mediantid för år 2014 – 2015 framgår inte. 9 månader är i jämförelse med kommunerna som likt 
Borgholm klassas som ’’Landsbygdskommun med besöksnäring’’, förhållandevis lågt. Vi noterar 
samtidigt att antalet antagna detaljplaner för 2016 - 2017 (3 stycken) i jämförelsen var lågt. Det kan 
även nämnas i sammanhanget att vid jämförelse mellan kommuner i Kalmar län så har Borgholms 
kommun lägst mediantid från planuppdrag till antagande 2016 - 2017, Av statistiken framgår även 
att andelen överklagade detaljplaner för perioden 2014 – 2017 (14 procent) i jämförelsen är relativt 
låg. Antalet antagna detaljplaner under perioden var 10 stycken.  

Bedömning kontrollfråga 1. Är handläggningstiderna för framtagande av 
detaljplaner tillfredsställande? 

Vi kan konstatera att det genomförts en omorganisation inom förvaltningsorganisationen som 
upplevs vara positiv av de intervjuade. Anledningar är bland annat en ökad tydlighet kring 
detaljplaneprocessen både avseende beställarroll och att plan- och byggenheten nu ges bättre 
förutsättningar att fokusera på planarbetet. Processen stöds även av den nya 
samhällsbyggnadsmodellen som kommunstyrelsen beslutat om och som vi bedömer följs. Miljö- 
och byggnadsnämndens roll avseende rätt till initiativtagande avseende detaljplaner bedöms vara 
ett område som behöver förtydligas. 

När det gäller handläggningstider gör vi bedömningen att handläggningstider för planbesked på 
fyra månader hålls. 

När det gäller handläggningstider framgår att det finns särskilda utmaningar kopplat till 
kommunens natur- och djurlivsvärden som kan vara större för Borgholms kommun än för andra 
kommuner. Handläggningstider för detaljplaner kan också påverkas av olika saker som kommunen 
inte fullt ut råder över. I granskningen framgår också att personalomsättning har haft en negativ 
påverkan på plan- och byggenhetens kapacitet.  

Statistiken vi har tagit del anser vi indikerar att handläggningstiderna för själva detaljplanearbetet i 
Borgholms kommun i jämförelse är relativt goda. Det framgår samtidigt att det är en stor variation i 
handläggningstiderna, vilket inte är unikt för Borgholm, men de intervjuade själva anser att det är 
ett förbättringsområde. Vi anser därför att det är positivt att kommunstyrelsen och miljö- och 
byggnadsnämnden har vidtagit åtgärder för att förtydliga och effektivisera detaljplanearbetet.   

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 

 

 
5 https://skr.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/planlaggningochtidsatgang.11728.html. 
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3.2. Uppföljning av planuppdrag och avslutade detaljplaner 

3.2.1 Iakttagelser 

I intervjuerna framgår att det sedan början av föregående mandatperiod finns en grupp bestående 
av kommunstyrelsens arbetsutskott, tre förtroendevalda från miljö- och byggnadsnämnden och 
tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen. Gruppen kallas för ’’Plansamgruppen’’ och vid 
dessa möten görs prioritering av detaljplanerna. Det finns en prioriteringslista över detaljplanerna 
som enligt uppgift följs upp vid plansamgruppens möten. 

Det redogörs vidare för att det tidigare gjordes en uppföljning varannan månad till 
samhällsbyggnadsnämnden och att det i samband med omorganisationen inte har utkristalliserats 
några former för detta i organisationens nuvarande form. Det uppges att uppföljning sker men att 
formerna för denna är lös i konturerna och ännu inte är formaliserad. Diskussioner förs på 
plansamgruppen kring uppföljning, det uppges vidare att gruppens natur är mer förankrande och 
inriktad på samverkan. Vi har i granskningen inte tagit del av någon dokumentation avseende en 
samlad produktionsplanering/planarbetsprogram, där exempelvis prioriteringsgrunder, projekt m.m. 
presenteras. Vi har heller inte tagit del av någon ärendebalanslista över nya, pågående och 
avslutade projekt. 

I intervjuerna framgår också att det för några år sedan genomfördes en inventering av befintliga 
detaljplaner för att identifiera deras status och eventuella behov av revidering. Det anges att det då 
inte fanns någon tydlig mottagare av inventeringen, vilket lett till att den inte har resulterat i något 
eventuellt beslut om att ändra någon detaljplan.   

De intervjuade redogör för att plansamgruppen anses vara ett bra forum. Det framkommer av 
kommunstyrelsens (under revidering) delegationsordning att kommunstyrelsens arbetsutskott har 
delegation på att initiera detaljplaner, översiktsplaner samt strategisk samhällsplanering. Vidare 
har kommunstyrelsens arbetsutskott delegation på att initiera mark- och bostadspolitik och 
näringslivspolitik. Enligt delegationsordningen inkluderas planprioritering efter samråd med miljö- 
och byggnadsnämnden i ovanstående delegation.  

3.2.2 Bedömning: Kontrollfråga 2. Sker tillfredsställande uppföljning av balansen 
mellan beslutade planuppdrag och avslutade detaljplaner? 

Vi anser att det år positivt att det finns en samverkansgrupp (Plansamgruppen) bestående av både 
politiker och tjänstepersoner. Vår erfarenhet är att det bidrar till ökad effektivitet och tydlighet 
avseende planarbete och samhällsbyggnadsarbete som helhet. I plansamgruppen anser vi att det 
sker en uppföljning av detaljplanearbetet som helhet och en prioritering av olika uppdrag. Vi anser 
dock även att det är viktigt att genomförd inventering av befintliga detaljplaner inkluderas i 
uppföljningen av detaljplaner, så att eventuellt behov av ändring av detaljplaner lyfts upp för beslut 
och planering så snart som möjligt. 

I plansamgruppen finns representation från KSAU och miljö- och byggnadsnämnden men vi kan av 
granskningen inte se att plansamgruppens roll, ansvar och mandat har formaliserats, vilket därför 
bör ske. Det bör även säkerställas att det tas fram en tydlig produktionsplanering och en 
dokumentation för planärendebalansen inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Miljö- och 
byggnadsnämnden bör säkerställa att nämnden får en regelbunden rapportering av planarbetets 
utveckling avseende balansen mellan nya uppdrag, pågående uppdrag och avslutade uppdrag. 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är delvis uppfylld. 

3.3. Ekonomiska och personella resurser 

3.3.1 Iakttagelser 

Som anges ovan (2.1.1) finns plan- och byggenheten sedan årsskiftet 2018/2019 under 
kommunledningsförvaltningen. På enheten arbetar plan-och byggchef, fyra planarkitekter och fem 
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byggnadsinspektörer varav en med bostadsanpassning samt två mät- och kartingenjörer. I 
intervjuerna framgår att verksamheten har haft viss personalomsättning och sedan år 2017 har tre 
personer slutat, vilket ställt ökade krav på befintlig personal under rekryteringsperioder. Det 
framgår också att det finns en utmaning att hitta rätt kompetens när konkurrensen om den är så 
hård som den är idag. 

De intervjuade anger liksom angetts ovan att organisationen i sin nya form är betydligt mer 
ändamålsenlig och tydlig, både politiskt och förvaltningsmässigt än tidigare. Inom förvaltningen 
pågår ett fortsatt utvecklingsarbete i den mån tid ges. Detta finns dock inget politiskt uppdrag om 
utvecklingsarbetet men kommunstyrelsen har tagit beslut om den nya 
samhällsbyggnadsprocessen. En dialog förs enligt uppgift med tillväxtenheten kring detta såväl 
som kring det fortsatta utvecklingsarbetet med samhällsbyggnadsprocessen.  

Något som av de intervjuade beskrivs som viktigt för att säkerställa en grund till effektivt 
utnyttjande av personal och ekonomiska resurser är att kommunen måste ha kompetens och 
säkerställa kvalitet i sina beställningar av konsulttjänster. Om detta blir otydligt kan det resultera i 
merarbete för tjänstepersoner då konsulten inte blir så självgående. Det redogörs även för att det 
är viktigt att de detaljplaner som genomförs av exploatörer är bra, då det annars medför ett 
merarbete för personalen. 

Det pågående förbättringsarbetet inkluderar enligt uppgift en tydligare ekonomistyrning av 
planarbetet. Tidigare fördes projekten direkt som en del av driftkostnaderna men under året har en 
särredovisning av projekten börjat föras där kostnader, bland annat upparbetad tid, och intäkter 
bokförs. På detta sätt skapas bättre förutsättningar för att kunna följa upp resursanvändningen och 
arbeta mer professionellt, vilket anses vara positivt. I instruktionerna till den nya 
samhällsbyggnadsprocessen framgår också att den innehåller delarna; projektbudget, ekonomisk 
uppföljning och ekonomiskt utfall.  

3.3.2 Bedömning kontrollfråga 3. Utnyttjas de ekonomiska och personella resurser 
som har avsatts för framtagande av detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt?  

Vi bedömer att omorganisationen, som bland annat resulterat i den nya tillväxtenheten, har 
genomförts för att skapa förutsättningar för ökad tydlighet och att ekonomiska och personella 
resurser ska nyttjas på ett effektivare sätt. Den nya samhällsbyggnadsprocessen stödjer även 
denna utveckling. Utifrån intervjuerna bedömer vi att genomförda åtgärder har resulterat i en 
tydligare prioriteringsordning för detaljplanearbetet samt bättre förutsättningar för plan- och 
byggenheten att fokusera på planarbetet. 
 
Vi anser att det är positivt att detaljplaneprojekt har börjat särredovisats då det möjliggör en 
betydligt bättre uppföljning av kostnader, exempelvis upparbetade timmar, samt intäkter. Det ger 
betydligt bättre förutsättningar för uppföljning av resursanvändningen samt för rättvisande 
räkenskaper. 

Utvecklingsarbetet bedömer vi inte har initierats på politisk nivå men vi kan konstatera att 
kommunstyrelsen har beslutat om samhällsbyggnadsprocessen. För att säkerställa att 
utvecklingsarbetet fortskrider anser vi att det är viktigt att det även följs upp av KSAU och miljö- 
och byggnämnd. 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 

3.4. System och rutiner för framtagande av detaljplaner 

3.4.1 Iakttagelser 

I samband med intervjuerna framkommer det att kommunen använder sig mycket av PBL – 
kunskapsbanken som stöd i handläggningsarbetet.  
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Som nämnts ovan har kommunstyrelsen beslutat om samhällsbyggnadsprocessen för att förtydliga 
kommunens arbete med bland annat detaljplaner. De olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen 
finns beskrivna i bilden enligt nedan: 

 

Startfasen består av: Start-PM med syfte och mål, översiktlig tidplan, kostnadsposter per delpro-
jekt, finansiering/eventuella avtal, riskanalys avsatt tid/konsekvenser/resultat mål. Projektplanen 
består av organisation/bemanning, ansvarsfördelning, budget, tidplan, riskanalys, kommunika-
tionsplan.  

Produktionsfasen består av: Avstämnings-PM med uppföljning av Start-PM, förändringar inklu-
sive motiveringar, tidplan, kostnadsuppföljning, uppföljning riskanalys.  

Avslutningsfasen består slutligen av: slutredovisning med uppföljning mot Start-PM och avstäm-
nings-PM, förändringar med motivering, ekonomiskt utfall, utfall tidplan, beslut om att projektet 
avslutas. 

I granskningen har vi tagit del av några stödjande dokument till samhällsbyggnadsprocessen. 
Exempel är en checklista för detaljplaneprocessen samt en rutin för planbesked. Med 
utgångspunkt i PBL-kunskapsbanken och som kommunanpassade styrande och stödjande 
dokument anges att arbetet med att fastställa flödesscheman, dokumenterade rutiner och 
checklistor, kopplade till respektive fas ovan är påbörjat men inte avslutat.  

Det anges även att det är viktigt att samhällsbyggnadsprocessen inte bara inkluderar styrande och 
stödjande dokument som skapar en tydlighet av samhällsbyggnadsprocessen internt utan även 
externt, exempelvis för exploatörer eller medborgare. Information om detaljplaner och planbesked 
finns på kommunens hemsida men det anges även att det finns en ambition att utveckla informa-
tionen på hemsidan som en del av verksamhetens digitaliseringsarbete.  

I intervjuerna anges vidare att det finns ett gott samarbete med Länsstyrelsen och att det också är 
viktigt för att skapa förutsättningar för en effektiv process och att minska risken för negativt utfall  

3.4.2 Bedömning kontrollfråga 4. Fungerar system och rutiner för framtagande av 
detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt och säkerställs efterlevnaden? 

Granskningen visar att system och rutiner vid tillfället för granskningen är under utveckling och att 
omorganisationen och fastställandet av en samhällsbyggnadsprocess för kommunen, som en del 
av utvecklingsarbetet, har bidragit till en tydlig förbättring av detaljplanearbetet som helhet. Utifrån 
den information vi har tagit del av i granskningen gör vi bedömningen att system och rutiner 
fungerar på ett tillräckligt ändamålsenligt sätt men att det är viktigt att utvecklingsarbetet fortsätter. 

Det finns några styrande och stödjande dokument och arbetet med att tydligare dokumentera 
processer, rutiner, roller och ansvar kring alla steg i processen bedömer vi pågår. Uppföljning av 
utvecklingsarbetet bedömer vi dock främst sker inom plansamgruppen. Vi anser därför att det är 
viktigt att både kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden bör följa upp arbetet både för 
att säkerställa följsamheten till processen men även för att säkerställa att arbetet utvecklas vidare.  

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 
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3.5. Målsättning för finansieringsgrad för detaljplanerna 

3.5.1 Iakttagelser 

Kommunen kan finansiera sitt planarbete på olika sätt. Finansieringen kan ske med skattemedel, 
genom avtal med exploatören om ersättning och genom planavgift i samband med bygglov. 
Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som har uppstått vid framtagande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Även kostnader för program i detaljplaneprocessen kan tas ut som 
planavgift. Kommunen får endast ta ut planavgift i samband med bygglov om planen är till nytta för 
fastigheten.  

Avgiftsfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av kostnaderna ett planärende medför som 
täcks av de intäkter kommunen får in genom att debitera planrelaterade avgifter. Det är ett mått 
som kan användas för att mäta effektivitet. 

Av plantaxan som vi har tagit del av i granskningen (KF: 2018-02-19 § 49) framgår att avgifterna är 
avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan och baseras på olika faktorer 

Av intervjuerna framgår att kommunens taxa för detaljplaner följer SKR:s rekommendationer. 
Vidare framgår också att kommunen inte har något uttalat mål för finansieringsgraden utöver det 
som framgår av plantaxan. Det har dock inte genomförts någon uppföljning av i vilken grad taxorna 
täcker de detaljplanerelaterade kostnaderna. Vi noterar dock att det av kommunfullmäktiges 
protokoll framgår att: 

• miljö- och byggnadsnämnden under året har påbörjat arbetet med en ny plan- och 
bygglovstaxa som beräknas vara klart 2020 med införande 2021. (KF 2019-08-19, § 154).  

• miljö- och byggnadsnämnden har lyft behovet av justerad taxa för förhandsbesked för 
bebyggelse med enskilt avlopp till kommunfullmäktige. (KF-12-09, § 242). 

Intäkterna styrs av ersättningen från kommunstyrelsen, den fastställda plantaxan eller av 
plankostnadsavtal i fall av samarbete med externa parter. I intervju anges dock att det finns en 
tydlig ambition om att finansieringen via plantaxa och planavtal ska täcka en större del av 
kostnaderna för detaljplanearbetet och att verksamheten ska få ut så mycket som möjligt av 
skattefinansieringen. 

Som angivits tidigare i rapporten inkluderar samhällsbyggnadsprocessen en tydligare 
ekonomistyrning där kostnader och intäkter i projektet kommer att kunna följas upp tydligare. 
Arbetet är vid tillfället för intervjuerna under utveckling. Det uppges vidare att budgeten i stort har 
hållits och att det finns en oreglerad stående överföring från kommunstyrelsen som inte har varit 
tydligt kopplad till specifika projekt.  

Av kommunens årsredovisning för år 2018 framgår att planenheten haft högre personalkostnader 
och att systemkostnader återfinns på enheten. Vidare har enheten varit i behov av konsulter under 
året, vilket genererat kostnader högre än budgeterad nivå. Det framgår även att det pågår ett 
arbete med utveckling av administrationen för ökad digitalisering, effektivare arbetssätt och bättre 
service både till handläggare, medborgare samt företagare. Detta är något som bekräftas i 
intervjuerna men att utvecklingsarbetet är beroende av att tjänster är tillsatta och kontinuitet. 
Genom en tydligare ekonomistyrning anges att projektkostnaderna kommer att synliggöras på ett 
bättre sätt, vilket kommer att kunna bidra till att kommunstyrelsens finansiering i större grad kan bli 
projektstyrd. Det kommer även att underlätta uppföljning av projektekonomin som helhet. 

3.5.2 Bedömning kontrollfråga 5. Infrias målsättningar för finansieringsgraden 
genom planavgift för detaljplanerna? 

Granskningen visar att miljö- och byggnadsnämnden inte har någon fastställd målsättning för 
finansieringsgraden avseende detaljplanearbetet utöver det som framgår av plantaxan. Plantaxan 
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anger att avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. Av granskningen framgår att det inte genomförts någon 
uppföljning av finansieringsgraden. Vi kan dock konstatera att miljö- och byggnadsnämnden har 
påbörjat arbetet med en ny plan- och byggtaxa. 

Utifrån den information vi har tagit del av i granskningen kan vi konstatera att arbetet med 
samhällsbyggnadsprocessen inkluderar en tydligare ekonomistyrning och att det finns en ambition 
från verksamheten att bedriva en effektiv verksamhet så att graden av skattefinansiering avseende 
kostnaderna för detaljplanearbetet hålls nere. En tydligare ekonomistyrning skapar bättre 
möjligheter för nämnden att följa upp projektkostnader och finansieringsgraden och bidrar till en 
stärkt intern kontroll.  

För att säkerställa att plantaxan täcker nämndens detaljplanerelaterade kostnader i tillräcklig 
utsträckning anser vi att miljö- och byggnadsnämnden behöver säkerställa att finansieringsgraden 
utvärderas i samband med att den nya plan- och byggtaxan tas fram. Nämnden bör även med 
regelbundenhet följa upp finansieringsgraden.  

Då miljö- och byggnadsnämnden inte har gjort någon uppföljning av finansieringsgraden 

gör vi inte någon bedömning av kontrollfrågan. 
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 Revisionell bedömning 
Vår sammanfattade revisionella bedömning är att miljö- och byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig process vid framtagande av 
detaljplaner. 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån våra erfarenheter i granskningen lämnar vi följande rekommendationer. 

• Tydliggör miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen. 

• Säkerställ att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 

• Säkerställ att det tas fram en tydlig produktionsplanering och en dokumentation för 
planärendebalansen inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Inkludera även genomförd 
inventering av befintliga detaljplaner i uppföljningen av detaljplaner, så att eventuellt behov av 
ändring av detaljplaner lyfts upp för beslut och planering så snart som möjligt. Miljö- och 
byggnadsnämnden bör säkerställa att nämnden får en regelbunden rapportering av 
planarbetets utveckling avseende balansen mellan nya uppdrag, pågående uppdrag och 
avslutade uppdrag.  

• Säkerställ att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunstyrelsen och miljö- 
och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras i det pågående utvecklingsarbetet. 
Dokumentation bör ske av roller och ansvar samt av ingående processer och ekonomistyrning. 
Dokumenterade rutiner och checklistor bör tas fram för alla viktiga delar och arbetsmoment. 
Utvecklingsarbetet bör även följas upp löpande i samverkan mellan miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 

• För att säkerställa att plantaxan täcker miljö- och byggnadsnämndens detaljplanerelaterade 
kostnader i tillräcklig utsträckning, anser vi att miljö- och byggnadsnämnden behöver 
säkerställa att finansieringsgraden utvärderas i samband med att den nya plan- och byggtaxan 
tas fram. Nämnden bör även med regelbundenhet följa upp finansieringsgraden.  

 

 

 

2020-03-04 
 
 
 
 
Lisa Åberg 

  
 
 
 
 
Peter Aschberg 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Borgholms kommun enligt de villkor och 
under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-05-16. PwC ansvarar inte utan 
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport. 
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 Medborgarförslag 

 Datum  18 jan 2020     

    
Borgholms Kommun 
 Kommunfullmäktige 
 Box 52 
 387 21 Borgholm 

Medborgarförslag: (kort presentation av ditt medborgarförslag) 

Hjälpa medborgare som tar sig vid att renovera ödehus med 
teknisk och praktisk rådgivning i Borgholms kommun.      

Motivering: (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. 
Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna 
ske,) 

      
Att underlätta samt locka nya medborgare till kommunen och bevara 
gamla Ölandsgårdar! 

………………………………....... ……………………………………. 
namnunderskrift namnunderskrift 

Anders Beronius              
namnförtydligande namnförtydligande 

Strandtorpsgatan 6            
adress adress 

38792 Borgholm            
postadress postadress 
0732620810 
0736280210            
telefon telefon 

Räcker inte utrymmet fortsätt skriva på ett tomt ark.

 Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) 
 I och med att du gör en anmälan på denna blankett, kommer dina inlämnade personuppgifter att förteck-
nas i ett databaserat register hos Borgholms kommun. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi 
ska kunna  
fullgöra våra åliggande. Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifter (28 
§ PUL) Enligt PUL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, 
om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (26 § PUL).
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Magdalena Widell

Från: Per Lublin <per.lublin@gmail.com>
Skickat: den 11 mars 2020 10:24
Till: Borgholms Kommun; Jonatan Wassberg; Eva-Lena Israelsson
Kopia: Redaktionen Ölandsbladet; oland@barometern.se
Ämne: Till kommunfullmäktige: Interpellation med anledning av coronavirusets spridning, nu 

även fall i vårt län

 
 
 

Till kommunfullmäktige 
   

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic 

   
Med anledning av coronavirusets allt mer accelererande framfart undrar jag 
vad som i vår kommunala organisation   - och inte minst krisgruppen - görs 
för att motverka smittospridningen i vår kommun och förhindra att smittan 
når de mest utsatta grupperna?  
 

Vad görs för att i största möjliga utsträckning begränsa antalet möten, 
sammanträden, kurser och resor för politiker och tjänstemän?  
 

Vad görs för att möjliggöra att politiker och beslutsfattare ska kunna deltaga 
på distans istället för att behöva vara fysiskt närvarande vid möten och 
sammanträden som av olika anledningar måste hållas? 

    
Vilka åtgärder vidtas för att förhindra att hemtjänstpersonal och personal vid 
äldreboendena blir utsatta för smitta och kan föra smittan vidare till 
omsorgstagarna? 

    
Vilka möjligheter finns att erbjuda undervisning på distans för de elever 
vars föräldrar vill hålla dem borta från skolan för att undvika att barnen 
smittas och blir smittkällor? 

   
Vilka möjligheter finns att låta administrativ personal i kommunens tjänst 
arbeta hemifrån? 

   
Borgholm den 11/3 2020 

(dagen efter att de första fallen av smitta har konstaterats i vårt län) 
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Per Lublin 
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Från: Per Lublin
Till: Ilko Corkovic; Ilko Corkovic; Borgholms Kommun; Borgholms Kommun
Kopia: Redaktionen Ölandsbladet; oland@barometern.se; Maria Alåsen; Radio Kalmar
Datum: den 5 april 2020 11:45:29

INTERPELLATION till kommunstyrelsens ordförande
Ilko Corkovic
  
Att coronavirusets explosionsartade spridning med kusligt
ökande antal dödsfall som följd vänder upp och ned på hela
samhället står ju klart och blir för vår kommuns
vidbekommande extra omvälvande för äldreomsorgen och vår
stora besöksnäring. Vi får acceptera att allt i år inte kan vara
som förut när så mycket måste stängas ner och att en
huvudnäring för oss som besöksnäringen får vila i träda för att
förhoppningsvis komma åter med full kraft nästa år. Många får
försöka att finna andra utkomster i år och då handlar det om
uppfinningsrikedom men också om samhällets stöd så mycket
som möjligt.
    
Du har ju själv sagt att liv och hälsa nu måste gå först och då
handlar det förstås om att kunna hejda en hastig spridning av
coronaviruset hos oss och att motverka att ökningen av covid
19-fallen sker snabbare än vad sjukvården klarar av. Vi vill
inte ju se rullande bårhus åka runt längs de öländska vägarna
för att hämta massvis med döda coronaoffer. 
   
En viktig förebyggande åtgärd vore att förhindra att stugägare
och andra besökare från svårt smittdrabbade områden kommer
hit under påsk och andra helger under våren och ökar på
smittan och smittrisken här. Lämpligen kan man göra på
samma sätt som med Öresundsbron där man ordnat
”vändslinga” där polis och gränsvakter ser till att ovälkomna
får vända tillbaka. En sådan slinga kunde lätt ordnas vid Svinö
där polis och trafikvakter ser till att endast nyttotrafik och bilar
med personer hemmahörande på Öland eller med särskild
dispens blir släppta över bron och att andra får åka tillbaka. D
v s att Öland för en begränsad period försätts i skyddskarantän
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mot besökande utifrån.
  
När vi nästa gång deltar i kommunfullmäktigemöte -
förhoppningsvis helt och hållet på distans - skulle jag vilja att
du berättar om vad du fram till dess uträttat i akt och mening
att förhindra att stugägare och andra gästande från fastlandet 
kunnat komma till vår ö för att vistas här över påsk eller andra
begivenheter under våren? Vad har du i detta syfte tagit för
kontakter med partikollegor och andra i  regering, andra
myndigheter och SKR och vad har du då framfört och/eller
förslagit? Vad du har gjort för offentliga uttalanden och i
vilken mån har du medverkat i eller bidragit till kampanjer för
att folk ska stanna hemma under påsken?
  
Samt vill jag då även veta hur du då uppfattar den då aktuella
föreliggande situationen och vad som kunde göras bättre.
   
Här måste vi alla kämpa tillsammans och föregå med goda
exempel, eller hur?
  
Per Lublin
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MOTION TILL BORGHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Skapa förutsättningar för Köpingsviks utveckling 

 

Bakgrund 

Köpingsviks tätort är en viktig motor i Borgholms kommun och har stor 

potential för kommunens framtida utveckling. Besöksnäringen och handeln har 

de senaste åren investerat stort i sina verksamheter. Ideella krafter har skapat 

förbättringar i den offentliga miljön, vilket bidrar till ortens attraktionskraft. 

 

Hemtjänsten har nu centraliserats till Borgholm och även Soldalens särskilda 

boendeplatser ska ersättas med nybyggnation i Borgholm. Vi ser ett behov av 

att behålla arbetstillfällen i Köpingsviks tätort samt skapa nya. 

 

Den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik ger dessa 

utvecklingsmöjligheter. Därför krävs det detaljplanering av centralt belägen 

mark. Ett positivt planbesked beviljades 2018-01-25 för Solberga 5:3 (gamla 

bensinmacken). Sedan dess har önskemål framförts om att utvidga området. 

 

Utöver redan beslutade åtgärder, såsom en ny Klintabrygga (våren 2020) och 

upprustning av lekplatsen vid Kyrkallén, krävs det även en långsiktig plan för 

Köpings skola (som idag har vakanta lokaler och ett vikande elevunderlag) och 

Soldalens fastighet. 

 

Förslaget 

För att skapa möjligheter till fortsatt utveckling vill Moderaterna att erforderligt 

planeringsarbete sätts igång snarast. Vi vill att Borgholms kommun visar 

framtidstro och skapar rätt förutsättningar för Köpingsviks utveckling. 

 

Vi föreslår därför 

 

Att utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att 

inkludera Soldalens fastighet, samt omedelbart starta 

detaljplaneprocessen 

 

Att uppdra åt Tillväxtenheten att snarast starta en utredning om framtida 

nyttjande av Soldalens lokaler och tomtytor 

 

Att upprusta gamla delen av Köpings skola för kontorsändamål 

 

Att uppdra åt kommunchefen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig 

verksamhet till Köpingsvik 

 

Köpingsvik 25 februari 2020  Carl Malgerud 

Marcel van Luijn 
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Borgholm 2020-02-28

Hej!

Jag säger härmed upp mina politiska uppdrag i Borgholms Kommun. 
Det gäller min plats i Kommunfullmäktige, Kalmarsunds 
Gymnasieförbund och min ersättarplats i Sydarkivera.

Jan-Olof Forslund (S)
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 59

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2018/293 109 KS

Motion (Marwin Johansson och Arne Sjögren KD) - skapa företagsbyar i 
Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
I motionen anmäld till kommunfullmäktige 2019-01-21 § 4, Skapa företagsbyar i 
Borgholms kommun, föreslår Marwin Johansson (KD) och Arne Sjögren (KD) 

att kommunen utöver tillförande av normal kommunal industrimark också skyndsamt 
utreder hur man kan bidra till att skapa FÖRETAGSBYAR som ett aktivt stöd för lo-
kalt företagande 

att så snart två, tre eller fler företagare vill gå samman i en by skall kommunen 
snabbt och aktivt medverka till att FÖRETAGSBYN kan etableras på en lämplig 
plats i det område företagarna önskar.

Beslutsunderlag
Motion – skapa företagsbyar i Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 56 Motion (Marwin Johansson och 
Arne Sjögren KD) - skapa företagsbyar i Borgholms kommun

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-02-27 2018/293 109

 

Handläggare
Kristian Petersson Sjövall
Näringslivsutvecklare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52 0485-88074 kristian.peterssonsjovall@borgholm.se
38721 Borgholm www.borgholm.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - besvarande av motion, företagsbyar i Borgholms 
kommun

Förslag till beslut 
att anse motionen besvarad i och med inrättandet av tillväxtenheten.

Ärendebeskrivning
I motionen, skapa företagsbyar i Borgholms kommun, föreslår Kristdemokraterna i 
Borgholm att kommunen utöver tillförande av normal kommunal industrimark också 
skyndsamt utreder hur man kan bidra till att skapa FÖRETAGSBYAR som ett aktivt 
stöd för lokalt företagande och att så snart två, tre eller fler företagare vill gå samman 
i en by skall kommunen snabbt och aktivt medverka till att FÖRETAGSBYN kan eta-
bleras på en lämplig plats i det område företagarna önskar.

Kommunfullmäktige 2019-01-21 § 4 beslutade att överlämna motionen till kommun-
styrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag
Motion – skapa företagsbyar i Borgholms kommun
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 

Bedömning
Den 1 januari 2019 genomfördes en organisationsförändring där den nya tillväxten-
heten inrättades med uppdrag att utveckla ett arbetssätt som sätter fokus på hållbar 
strategisk tillväxt och samhällsutveckling. I tillväxtenheten ingår bland annat an-
svarsområden som näringslivsutveckling, mark och exploatering, samhällsplanering, 
VA-planering, strategiska miljöfrågor, folkhälsa och kultur. I enhetens arbetsätt ingår 
att stödja redan etablerade företag samt att skyndsamt och aktivt verka för att möj-
liggöra nya företagsetableringar. Vilket betyder att om förfrågan från företag inkom-
mer till Borgholms kommun med önskan att etablera sig i ett kluster, företagsby eller 
dylikt, där detaljplan för sådan verksamhet saknas så kommer tillväxtenheten utifrån 
gällande omständigheter och rådighet stödja företagen och verka för etablering på 
lämplig plats.

Anders Magnusson Kristian Petersson Sjövall
Tillväxtchef Näringslivsutvecklare
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Borgholms kommun
Hemsida
www.borgholm.se

E-post
kommun@borgholm.se

Organisationsnr
212000-0795

Postadress
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Torget
Östra Kyrkogatan 10

Telefon
0485-880 00 vx

Fax
0485-129 35

Bankgiro
650-5044

PlusGiro
10 85 00-0

Sida
1(1)

Datum
2020-01-31

 
 

Kristian Sjövall, 0485-880 74
kristian.sjovall@borgholm.se Dnr 2018/293 109 KS

Motion; Skapa företagsbyar i Borgholms kommun
Motionen är under beredning och förväntas vara klar för beslut vid 
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.

 

Kristian Sjövall
Näringslivsutvecklare

Anders Magnusson
Tillväxtchef 
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Motion till Borgholms kommun 

Skapa företagsbyar i Borgholms kommun.

Borgholms kommun är en av de mest företagstäta kommunerna i Sverige. I 
politiska sammanhang vill man, särskilt i valtider, gärna göra ett stort nummer 
av detta. Verkligheten är den att skall människor ha en möjlighet att leva och bo 
i Borgholms kommun är i stort sett enda möjligheten att starta och driva en egen 
verksamhet. Kommunens största arbetsgivare är kommunen själv med ca 1000 
anställda. Stadigvarande anställningar i övrigt är få och återfinns inom service- 
och turistnäringen, ett fåtal tillverkningsindustrier samt det storskaliga 
jordbruket. 

Företagsvänligheten i Borgholms kommun upplevs i dagsläget inte som särskilt 
positiv bland företagskollektivet. I rankingen bland Sveriges kommuner hamnar 
Borgholms kommun först på plats 238 bland Sveriges 290 kommuner, alltså 
endast 52 placeringar från den absoluta botten.  Krafttag måste till inom den 
samlade politiken för att vända detta. En första målsättning måste vara att 
förbättra rankingen så att vi hamnar bland de 100 bästa kommunerna. Detta kan 
inte vara omöjligt, vi får ta lärdom av närbelägna Mönsterås kommun med 
topplacering i länet med plats 39. När man åker runt i Sverige ser man rader av 
kommuner som aktivt skapar områden för företagsetableringar och där de också 
tydligt gör reklam för sina satsningar. Det är något att ta efter!
Vad kan vi göra i vår kommun för att underlätta etablering av nya företag 
samt utveckling av befintliga?

Vi kristdemokrater har vid upprepade tillfällen låtit påtala att ett sätt skulle 
kunna vara att skapa FÖRETAGSBYAR i samverkan med såväl befintliga som 
nya företagare där synergieffekter inom administration, kundkontakter, 
infrastruktur mm kan åstadkommas.

Som motionärer och förslagsställare föreslår vi:
- att kommunen utöver tillförandet av normal kommunal industrimark 

också skyndsamt utreder hur man kan bidra till att skapa 
FÖRETAGSBYAR som ett aktivt stöd för lokalt företagande.

- att så snart två, tre eller fler företagare vill gå samman i en by skall 
kommunen snabbt och aktivt medverka till att FÖRETAGSBYN kan 
etableras på en lämplig plats i det område företagarna önskar.

Borgholm 2018-12-27
Marwin Johansson och Arne Sjögren
Kristdemokraterna Borgholm
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 186

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 186 Dnr 2015/36 214 KS

Godkännande av tilläggsavtal till exploateringsavtal, Detaljplan Solber-
ga 3:1 med flera fastigheter Solbergamarken

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna upprättat tilläggsavtal - exploateringsavtal gällande detaljplan för 

Solberga 3:1 med flera fastigheter, Solbergamarken 

Ärendebeskrivning
Tillväxtavdelningen har upprättat tilläggsavtal gällande exploateringsavtal för Borg-
holm Solberga 3:1 mellan kommunen och Elofs Källa AB. 

Av tilläggssavtalet exploateringsavtalet framgår bland annat att 
- exploatören Elofs Källa AB mot en ersättning av 1 krona överlåter de delar inom 

fastigheten som i detaljplanen utgör allmän plats till kommunen och ska regleras 
till Tings Ene 1:14 och bekostas av Borgholms kommun. 

- exploatören ska se till att de markområden som ska överlåtas till kommunen inte 
besväras av inteckningar, servitut eller andra rättigheter som utan inskrivning i 
fastighetsregistret kan göras gällande gentemot fastighetsägaren. Vidare förbin-
der sig parterna att acceptera de mindre avvikelser avseende markområdenas 
omfattning som lantmäterimyndigheten kan komma att kräva för genomförandet 
av de fastighetsbildningsåtgärder som fordras.

- exploatören ska till kommunen erlägga de faktiska kostnaderna för anläggande 
av allmän plats. Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläg-
gande. Fördelning parterna emellan: 50/50.

- en förutsättning för detaljplanens genomförande är att Borgholms kommun och 
exploatören gemensamt låter anlägga ett dagvattensystem med fördröjningsma-
gasin. Investeringskostnaden fördelas 50/50.

- kommunen ska ansöka om inrättande av gemensamhetsanläggning/ar. Kostna-
den fördelas enligt ovan beskrivet (50/50).

- kommunen ska se till att såväl projektering som arbeten för genomförande av de
taljplanen samordnas mellan parterna. Resultatet av samordningen ska doku-
menteras och finnas tillgänglig för parterna under projektering och genomfö-
rande. 

- granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av kommu-
nen i samråd med Exploatören. Kostnadsfördelning, enligt ovan. (50/50). Kom-
munen fakturerar kostnader löpande på Exploatören.

- exploatören har ett ekonomiskt åtagande enligt avtalet. Exploatören ska för detta 
åtagande ställa en säkerhet i form av bankgaranti till ett belopp om 1 000 000 
kronor. Säkerheten ska överlämnas till kommunen i samband med exploatörens 
undertecknande av detta avtal. Säkerheten/bankgarantin återlämnas till exploatö-
ren först när man fullgjort sina åtaganden

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226 2019-11-05 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 186

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Detaljplan.
Tidigare träffade avtal 1989-04-20, 2011-11-10.
Tilläggsavtal.

Dagens sammanträde
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Borgholms kommun
Hemsida
www.borgholm.se

E-post
kommun@borgholm.se

Organisations nr
212000-0795

Postadress
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Torget
Östra Kyrkogatan 10

Telefon
0485-880 00 vx

Fax
0485-129 35

Bankgiro
650-5044

Plus Giro
10 85 00-0

Exploateringsavtal
Sida
1(3)

Datum
2019-10-25

 
 

Handläggare
Alexander Sundstedt / Julia Hallstensson
Mark- o Exploateringsstrateger

Tilläggsavtal - Exploateringsavtal Borgholm Solberga 3:1

Bakgrund: Mellan Borgholms Kommun å den ena sidan och Göran 
Edgren, Gunilla Lilja, Göte Åborn, Miloslava Baer och 
Roman Baer, kallade exploatörerna eller av dem anvisat 
bolaget Elofs Källa AB (556303-8628), å andra sidan 
träffades den 28 juni 1986 ett exploateringsavtal, se bilaga 
1. 

Mellan Borgholms Kommun och Elofs Källa AB träffades den 
20 april 1989 en överenskommelse avseende 
stamfastigheten Borgholm Solberga 3:1 och därifrån 
verkställa avstyckningen, se bilaga 2. 

Mellan Borgholms Kommun, Borgholm Energi och Elofs 
Källa AB träffades den 10 november 2011 avtal om vidare 
avstyckningar från fastigheten Borgholm Solberga 3:1, se 
bilaga 3. 

Tillägg: MARKÖVERLÅTELSER OCH 
LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR

Elofs Källa AB, hädanefter benämnde Exploatören, överlåter 
mot en ersättning av 1 krona de delar inom Fastigheten som 
i detaljplanen utgör allmän plats till Kommunen och ska 
regleras till Tings Ene 1:14 och bekostas av Borgholms 
Kommun. Området benämns allmän plats och finns 
markerat på Bilaga 4.
Exploatören ska tillse att de markområden som ska 
överlåtas till Kommunen enligt bilaga 4 inte besväras av 
inteckningar, servitut eller andra rättigheter som utan 
inskrivning i fastighetsregistret kan göras gällande gentemot 
fastighetsägaren. Vidare förbinder sig parterna att acceptera 
de mindre avvikelser avseende markområdenas omfattning 
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som lantmäterimyndigheten kan komma att kräva för 
genomförandet av de fastighetsbildningsåtgärder som 
fordras.

Gemensamhets-
Anläggningar: Exploatören ska till Kommunen erlägga de faktiska 

kostnaderna för anläggande av allmän plats. Kommunen 
ansvarar för projektering, upphandling och anläggande. 
Fördelning parterna emellan: 50/50.

En förutsättning för detaljplanens genomförande är att 
Borgholms Kommun och exploatören låter gemensamt 
anlägga ett dagvattensystem med fördröjningsmagasin 
enligt bilaga 5. Investeringskostnaden fördelas 50/50.
Borgholms Kommun ska ansöka om inrättande av 
gemensamhetsanläggning/ar. Kostnaden fördelas enligt 
ovan beskrivet (50/50).

Kommunen ska tillse att såväl projektering som arbeten för 
genomförande av detaljplanen samordnas mellan parterna. 
Resultatet av samordningen ska dokumenteras och finnas 
tillgänglig för parterna under projektering och genomförande. 
Granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska 
upprättas av Kommunen i samråd med Exploatören. 
Kostnadsfördelning, enligt ovan. (50/50)

Kommunen fakturerar kostnader löpande på Exploatören.

Säkerhet: Exploatören har ett ekonomiskt åtagande enligt detta avtal. 
Exploatören ska för detta åtagande ställa en säkerhet i form 
av bankgaranti till ett belopp om 1 000 000 kronor. 
Säkerheten ska överlämnas till Kommunen i samband med 
Exploatörens undertecknande av detta avtal. 

Säkerheten/bankgarantin skall återlämnas till Exploatören 
först när man fullgjort sina åtaganden.

Bilagor:
1. Exploateringsavtal 28 juni 1986.
2. Överenskommelse 20 april 1989.
3. Avtal om förlikning gällande VA-taxan 10 november 2011. 
4. Karta över allmän plats som överlåts till Kommunen.
5. Dagvattensystem – Structor dagvattenutredning. 
6. Detaljplan – senaste granskningsunderlag.

58



7. Kostnader – offert från Structor.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Ort och datum __________________________________
 
För Borgholms Kommun För _______________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

Bevittnas: Bevittnas:

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________
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 Uppdrag 
Structor Miljö Öst AB har, på uppdrag av Borgholms kommun, genomfört en geoteknisk 
undersökning samt dagvattenutredning som underlag för detaljplanearbetet för Solbergamarken, del 
av Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14 i Borgholms kommun. 

Området är beläget kustnära mellan Borgholms och Köpingsviks tätorter på norra Öland. Öster, 
söder och väster om området ligger befintlig villabebyggelse, och områdets norra gräns utgörs av 
strandlinje mot Östersjön. Inom områdets södra del finns planer att stycka av tomter för 
byggnation av enfamiljshus, och där måste markytan höjas något. I den norra delen planeras ett 
grönområde/strövområde med anlagda dammar/våtmarksområden.  

Detta PM avser att beskriva de geotekniska förutsättningarna inom aktuellt område samt ge 
rekommendationer för grundläggning av planerade småhus. 

 

 Underlag 
Följande underlag har använts vid upprättande av denna utredning:  

1. Markteknisk undersökningsrapport MUR – Geoteknik, upprättad av Structor Miljö Öst 
AB, uppdragsnummer 17009, daterad 2017-04-21. 

2. Planbeskrivning, Detaljplan för Solberga 3:1 m.fl. Samrådshandling, Borgholms kommun, 
erhållen av beställaren. 

3. Förslagshandling, situationsplan för planerad exploatering från exploatör, erhållen av 
beställaren. 

4. Geologiutredning, ”Solbergamarken” Solberga 3:1 m fl, Köpingsvik, erhållen av 
beställaren. 

5. Planområde Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14, Borgholms kommun. Calluna, daterad 2015-
09-14, erhållen av beställaren. 

6. Inventering av långbensgroda samt bedömning av spridningspotential inför förslag till 
detaljplan vid Solbergamarken i Borgholms kommun. Ecocom, daterad 2016-05-31, 
erhållen av beställaren 

7. Ledningsunderlag från berörda ledningsägare.  
8. Geologiska kartor från SGU. Jordartskartan, berggrundskartan, jorddjupskartan 

(www.sgu.se/kartgenerator) samt den tryckta hydrogeologiska kartan över Kalmar län 
SGU Ser Ah nr1. 

 

 Områdesbeskrivning 
Planområdet utgörs i dagsläget av omväxlande öppna ytor (i sydvästra och nordvästra delen) samt 
ytor bevuxna med buskage eller strandskog. Där buskage och strandskog förekommer är 
växtligheten tät och svårframkomlig. Markytan inom området ligger i svag sluttning mot norr och 
Östersjön, med nivåer varierande mellan +0,6 à +0,8 i norr till +3,1 à +3,4 i söder. Markytans 
genomsnittliga lutning är ca 1 ‰, något brantare i söder och flackare mot norr. Bostäder planeras 
inom den södra delen av planområdet där terrängen är något högre, med markyta på varierande 
nivå +1,5 till +3,4, se figur 1.  

I dagsläget sköts avledning av nederbörd som faller i området huvudsakligen i två dagvattendiken 
som går utmed områdets västra och östra utkant. Det västra diket mynnar direkt i havet, medan det 
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dike som går utmed östra gränsen går ut i ett relativt stort våtmarksområde som täcker relativt stor 
del av det nordvästra området.  

 
Figur 1. Planområde med ungefärlig del planerad för småhusbebyggelse markerad med röd färg. 

Söder om detaljplaneområdet passerar väg 136 och därefter höjer sig landborgskanten med en 
nivåskillnad på drygt 20 meter upp till den Öländska kalkstensplatån. 

 Naturintresse, långbensgroda 
I den norra delen av planområdet finns det flera mindre våtmarker där det förekommer 
långbensgroda som är en rödlistad art (Ecocom 2016-05-31). Borgholms kommun vill verka för att 
långbensgrodan ska finnas i området samt att vattenhanteringssystemen och landskapet i den norra 
delen av planområdet utformas så att förutsättningarna för långbensgrodor förbättras. Förslaget till 
dagvattenhantering har därför utformats för att förbättra förutsättningar för långbensgrodor och 
rapporten har även granskats av sakkunnig Marcus Arnesson på Ecocom. 

 Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 
Geotekniska fältundersökningar har utförts av ÅF Consult under perioden 1-2 mars 2017. 
Inmätning av borrpunkter samt lodning av grundvattennivåer utfördes av Structor Miljö Öst den 21 
mars 2017. Samtliga fältundersökningar finns beskrivna i Markteknisk undersökningsrapport MUR – 
Geoteknik, daterad 2017-04-21, se bilaga 1. 
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 Mark och vattenförhållanden 

6.1 Geologiska förhållanden 

Området består huvudsakligen av naturligt avsatt jord, med undantag av området närmast 
småbåtshamnen i nordväst där viss begränsad uppfyllning, upp till 0,6 m, skett huvudsakligen med 
friktionsjord, sand och morän.  

Inom den södra delen av undersökningsområdet där bostadsbyggnader planeras utgörs marken 
generellt av ett tunnare lager mulljord följt av friktionsjord, silt och sand, med inslag av lerskikt. 
Fastare siltig morän påträffas på varierande djup 0,2 till 1 m under markytan, med störst djup till 
morän i den norra utkanten av området, mot befintlig gång- och cykelväg.  

I norra delen av planområdet utgörs marken generellt av torv- eller mulljord, som från varierande 
djup 0,1 à 1 m under mark övergår till friktionsjord, silt och sand. Även inom detta område kan det 
finnas inslag av tunnare lerskikt i friktionsjorden. Fastare siltig morän påträffas på varierande djup 
0,4 till 1,2 m under befintlig markyta, med störst djup i områdets nordvästra del nära 
småbåtshamnen. 

Djupet till berg har inte närmare undersökts, men kan enligt jorddjupskartan 
(www.sgu.se/kartgenerator) förväntas vara 0-5 meter i området. Enligt berggrundskartan och 
jordartskartan för området (www.sgu.se/kartgenerator) utgörs berggrunden i området av vittrad 
skiffer som överlagras av finkornig morän, vilket även jordmaterial i grävda diken väster om 
planområdet tyder på. Det innebär i praktiken att bergytan inte är distinkt utan är en mer eller 
mindre gradvis övergång från vittrad skiffer till finkornig morän.  

Både skiffern och finkornig morän kan förväntas ha låg genomsläpplighet för vatten. 

6.2 Hydrogeologiska förhållanden 

I den södra delen av planområdet (GV1 och GV2) återfinns grundvattnet på nivå + 1,5 till +2,0, 
motsvarande 0,1 till 0,5 m under befintlig marknivå. I den norra delen av planområdet återfinns 
grundvattnet generellt något djupare. I nordvästra delen (17S01) påträffas grundvattnet på nivå 
+0,8 motsvarande 0,6 m under befintlig marknivå, medan i områdets nordöstra del (17S23 och 
17S26) finns artesiskt grundvatten med trycknivå +1,8 och +1,2, motsvarande 1,2 respektive 0,2 m 
över befintliga marknivåer.  

Nivåmätningarna i Solbergamarken tyder på att grundvattnets generella strömningsriktning i lokalt 
området är norrut mot Östersjön samt uppåtriktad genom jordprofilen.  

På kalkstensplatån söder om detaljplaneområdet förväntas grundvattentrycket i berggrunden vara 
nära markytan (+20) medan grundvattentrycket i berggrunden under Kalmarsund norr om 
planområdet förväntas vara i havsnivå (+0). Nivåskillnaden ger upphov till en regional 
grundvattenströmning från platån, norrut mot havet och uppåt mot havet och de låglänta partierna 
nära strandkanten. Den stora regionala skillnaden i trycknivå kombinerat med jord och 
bergmaterialets låga genomsläpplighet bedöms vara orsaken till att grundvattennivån är över 
markytan i två grundvattenrör.  

Eftersom både skiffer och finkornig morän har låg genomsläpplighet förväntas flödet av 
uppströmmande vatten ur berggrunden vara litet. Ett betydande grundvattentryck kan byggas upp 
eftersom flödesmotståndet i materialet är stort, men mängden vatten som kan strömma fram ur 
berggrunden förblir liten av samma orsak. 
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6.3 Ytvattenavrinning 

Enligt ledningsunderlag från Borgholms Energi AB är dagvattenledningsnätet mycket begränsat i 
området. Fastigheterna utmed delar av Ålfiskaregatan och Flundregatan, väst och nordväst om 
planområdet, är anslutna till dagvattennät som övergår till öppet dagvattendike med avledning i 
Östersjön. Fastigheter utmed Stenstigen sydost om planområdet är anslutna till ledningssystem som 
mynnar i det dagvattendike som går utmed planområdets östra gräns. Övriga fastigheter verkar ha 
lokalt omhändertagande av dagvatten, sannolikt genom infiltration i områdets grönytor.  

I dagsläget sker ytvattenavrinningen huvudsakligen naturligt mot norr och de mer låglänta 
områdena närmast stranden, se figur 2 nedan. Viss avrinning sker även till de dagvattendiken som 
går utmed planområdets nordvästra och östra gräns. Med hänsyn till områdets tunna jordlager och 
betydande grundvattentryck i underliggande morän och berggrund är möjligheterna till naturlig 
infiltration i den flackare, norra delen av planområdet begränsad, och planområdets nordvästra del 
utgörs i dagsläget till stor del av våtmark med vatten stående i markytan. Det förefaller troligt att 
utströmning av grundvatten från underliggande skiffer gör att våtmarken inte torkar ut. 

 
Figur 2. Schematisk bild av ytavrinning (blå pilar) samt befintliga dagvattenledningar (grön markering). 

 

6.4 Radon 

På grund av ytligt grundvatten i området kunde inga mätningar av markradon genomföras i 
samband med fältundersökningen.  
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Med hänsyn till förekommande skiffer i området, vilket generellt ska betraktas som en radonhaltig 
bergart, rekommenderas att marken inom planområdet betraktas som högradonmark där 
radonsäker grundläggning utförs. 

  

 Geoteknik, grundläggning 

7.1  Karaktäristiska värden 

Grundläggning av byggnader dimensioneras enligt BFS 2013:10, EKS 9 i geoteknisk kategori 2 
(GK2). 

Karaktäristiska värden erhålls genom multiplicering av en statistiskt värderad omräkningsfaktor (η) 
på härledda värden. Multiplicering sker dock ej på värden som direkt hämtats från empiriska 
tabeller, i detta fall densitet och elasticitetsmodul. För detaljer kring härledda värden hänvisas till 
Markteknisk undersökningsrapport MUR – Geoteknik, daterad 2017-04-21. 

Karaktäristiska värden för området redovisas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Karaktäristiska värden för Solbergamarken, del av Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. För nivåer i 
respektive undersökningspunkt hänvisas till sektionsritning G-10.2-001 – G-10.2-003. 

   Plattgrundläggning η=0,92  
      Jordart γ [kN/m3] γ’ [kN/m3] cu [kPa] φ [˚] E-modul [MPa] 
Lös lera 16 7 10 - 5 
Sand alt silt 17 7 - 31 10 
Siltig morän 21 12 - 34 40 

 

7.2 Rekommendationer för grundläggning 

Grundläggning av byggnader kan utföras med plintar som grävs ner till fast morän eller ytligt med 
platta på packad fyllning på fast morän. Befintligt mulljordslager samt lös organisk jord och silt/lera 
schaktas bort där det är motiverat av grundläggningsskäl. Packad fyllning över nuvarande markyta 
utförs med bergkross eller motsvarande som läggs ut och packas enligt AMA Anläggning 13.  

Grundläggning och utfyllnad bör utföras på sådant sätt att grundvattennivån i området inte 
påverkas. 

För att minimera risken för grundvattensänkning bör urschaktning av befintlig jord endast göras 
där det är motiverat av grundläggningsskäl. Vid sådan urgrävning av täta jordmaterial (t.ex. lera) bör 
den urgrävda jorden ersättas med material som också har låg vattengenomsläpplighet upp till 
nuvarande markyta. Ledningsgravar under nuvarande markyta bör utföras med lertätningar för att 
förhindra dränering av grundvatten under nuvarande markyta. 

Vid utfyllnad över nuvarande markyta kan det uppstå grundvattenhöjning i fyllnaden. I utfyllnad bör 
dränering anläggas som motverkar att grundvattenytan stiger upp över nuvarande marknivå. 
Utfyllnad bör utföras med jordmaterial som har god genomsläpplighet. 

Uppfyllning av områdets markyta kan innebära att viss sättning i mark utvecklas. Med hänsyn till 
det tunna jordlagret bedöms dessa vara mycket begränsade. 

Siltig jord och ytligt grundvatten kan innebära risk för flytjordsproblem. Vid schakt under 
grundvattenytan kan länshållning av schakt erfordras.  
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Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor inom bostadsfastigheter bör infiltreras lokalt på varje 
fastighet. Övrigt dagvatten som inte kan infiltreras bör avledas till dagvattensystem.  

Dammar och andra vattenanläggningar bör inte byggas med tätskikt i botten utan grundvatten 
behöver kunna strömma upp fritt till ytan. Om markanläggningar ändå byggs med tät botten 
behöver det säkerställas att grundvatten kan dränera ut under tätskikt utan att trycka upp tätskikt.  

Med hänsyn till att berggrunden i området sannolikt utgörs av alunskiffer bör området klassas som 
högradonmark och radonsäker grundläggning bör utföras.   

 

 Dagvatten 

8.1 Dimensionerande flöden och volymer 

Beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden och maximal vattenvolym som kan förväntas 
behöva hanteras i utjämningsmagasin har utförts enligt rekommenderade vattenflödesberäkningar i 
Svenskt Vatten publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten – del II, hydraulisk 
dimensionering”. Vid beräkningarna har det antagits rimligt att dammarna dimensioneras för regn 
med en återkomsttid på 10 år, men då området inte är översvämningskänsligt har även beräkningar 
för regn med återkomsttid 5 år utförts. Vid framtagandet av dimensionerande regnintensitet enligt 
rekommendationer i Svenskt Vatten P110 har ett Z-värde på 10 antagits för aktuellt område.  

Avrinningsområdets yta har uppskattats med hjälp av befintligt ledningsunderlag samt områdets 
topografi, varefter arealen togs fram med AutoCad Civil 3D. Avrinningsområdets totala yta uppgår 
till 11,3 ha, varav 5,3 ha utgörs av naturmark. Utifrån flygfoto över området delades resterande yta, 
som utgörs av villabebyggelse, i hårda ytor (tak och asfalterade ytor, ca 15 %), halvhårda ytor 
(grusade och stenlagda ytor, ca 5 %) och mjuka ytor (gräsmatta och naturmark, 80 %). För 
uppskattad storlek på respektive yta och antagen avrinningskoefficient, se tabell 2. 

Tabell 2. Ingående parametrar vid beräkning av dimensionerande dagvattenflöde.  

      Yta [m3] Areal [ha]  Avrinnings-
koefficient φ 

[-] 

Anmärkning 

Total yta 113 000 11,3 -  
Naturmark, mjuk yta 53 000 5,3 0,15  
Bebyggd mark 60 000 6,0 -  

- varav hård yta (15%) 9 000 0,9 0,8 Tak- och asfalterade 
ytor 

- varav halvhård yta (5 %) 3 000 0,3 0,5 Grusade och 
plattsatta ytor 

- varav mjuk yta (80 %) 48 000 4,8 0,15 Gräsmattor, grönytor 
 

Beräkning av dimensionerande dagvattenflöde har utförts för regn med olika varaktighet, enligt 
rationella metoden där totala dagvattenflödet utgörs av summan av dagvattenflöden från respektive 
marktyp. Vid dimensionering av utjämningsdammen antas att utflödet till dammarna nedanför 
utjämningsmagasinet är 5 l/s, vilket är en förenkling då utflödet i verkligheten kommer att styras av 
flera faktorer.  

Beräkningarna visar att utjämningsdammen kan dimensioneras utifrån ett 10-årsregn med 
varaktighet 18 timmar, och bör då ha en utjämningsvolym på drygt 800 m3. För 5-årsregn är 
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dimensionerande varaktighet 12 timmar och dammen bör då ha en utjämningsvolym knappt 600 
m3. Enligt beräkningsmetoden blir det dimensionerande dagvattenflödet till dagvattenbehandlingen 
ca 18 l/s, oavsett återkomsttid.  

Flödes- och volymberäkningarna återfinns i bilaga 2. 

8.2 Dränering 

Marken i området behöver dräneras för att kunna grundlägga byggnader och vägar i området. 
Dräneringar utförs lämpligen så att grundvattennivån inte stiger över nuvarande markyta, men inte 
heller sjunker under nuvarande nivå. Då undviks sättningsskador på byggnader och risken för 
skador på grund av dålig avrinning minimeras. 

I den södra delen av detaljplaneområdet, där bebyggelse planeras, kommer det att behövas 
utfyllnader så att grundläggning av byggnader och vägar hamnar väl över havsnivån. Markytan antas 
hamna minst på nivån +3m. Sådan utfyllnad kan innebära försämrade dränerings- och 
avrinningsförhållanden för fastigheter som ligger söder, väster och öster om detaljplanerområdet. 
Problem med dålig avrinning från angränsande bebyggelse kan förebyggas genom att utfyllnaden 
utförs med ett material som har tillräckligt dränerande egenskaper och att området anläggs med 
dräneringsstråk. Ett avskärande dräneringsstråk bör anläggas i den södra delen så att vatten som 
rinner in mot området söderifrån kan ledas bort i tillräcklig omfattning. 

Dräneringsvattnet från området behöver eventuellt inte ledas till dagvattendammen utan kan 
alternativt ledas ut på markytan nedströms dagvattendammen.  

En principiell översikt på hur stråk för dräneringsvattnet kan ledas visas på karta i bilaga 3. 

8.3 Översiktligt förslag till dagvattensystem 

Dagvatteninsamling 
Dagvatten som uppstår genom takavvattning och andra ytor på bebyggda fastigheter kan i 
görligaste mån infiltreras i marken inom varje fastighet. Vatten som inte kan infiltreras behöver 
kunna rinna av på markytan. Markytan inom hela det bebyggda området i söder behöver planeras så 
att det lutar bort ifrån byggnader och så att vatten kan rinna norrut mot en dagvattendamm.  

Den östra delen av planområdet har, naturligt, avrinning mot ett grävt dike som rinner ut i havet 
mot nordost. Vatten från denna del kan och bör ändå ledas till dagvattendammen för att kunna 
behandla dagvattnet. Vid projektering och utförande kan marklutningar och ledningslutningar 
läggas så att vattnet samlas in till dagvattendammen.  

Gator och andra hårda ytor kan eventuellt behöva förses med dagvattenbrunnar och 
dagvattenledningar som leder vattnet till dagvattendammen. Insamling av dagvatten kan alternativt 
göras i flacka diken vid sidan av gatorna eller i parkmark mellan tomter. Flödet mot 
dagvattendammen blir då långsammare, vilket är en fördel för vattenbehandlingen i dammen. 

En principiell översikt på hur stråk för dagvatten kan samlas in visas på karta i bilaga 3. 

Dagvattendamm, utjämning och behandling 
En dagvattendamm för utjämning av flödet samt behandling av dagvattnet bör placeras strax norr 
om bebyggelsen där nivåskillnaden till tänkt bebyggelse i söder är tillräckligt stor för att det ska det 
ska kunna bli bra fall mot dammen och där det finns förutsättningar att bygga en damm med 
tillräcklig utjämningsvolym. Dagvattendammen bör inte schaktas ned alltför djupt i befintlig jord 
eftersom inläckaget av grundvatten från underliggande morän då riskerar att öka. Förslag på 
placering av en damm tillsammans med förslag på bottennivå samt högsta och lägsta vattennivå 
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visas på karta i bilaga 3. Dammens yta kan bli ca 1500 m2 och kan ges en totalvolym av minst 
1000 m3 med en utjämningsvolym mellan 600 m3 och 800m3. 

Dammen utformas så att den utöver utjämning har följande funktioner 

• Partikelavskiljning. Uppehållstid och flödesväg genom dammen ska vara sådan att utgående 
vatten blir ett klart vatten. 

• Oljeavskiljning. Olja och andra skadliga ämnen som kan flyta på vattenytan behöver 
avskiljas eller brytas ner. 

• Syresättning och biologisk aktivitet. Vattnet i dagvattendammen behöver vara syresatt för 
att befrämja biologisk aktivitet och så att det inte uppstår dålig lukt av svavelvätebildning.  

• Vegetation. Vegetation i dammen kan bidra till vattenreningen och gör dammen mera 
naturliknande. 

• Flödesreglering. Utgående vatten behöver kunna regleras och fördelas på naturdammar 
nedströms. 

• Estetik. Dammar som har vacker utformning brukar uppfattas som ett positivt inslag i 
miljön. 

Grunda dammar för groddjur och våtmarksvegetation 
Utgående vatten från dagvattendammen leds vidare i två olika avrinningsstråk som finns naturligt i 
den flacka terrängen. I avrinningsstråken läggs låga vallar som skapar översvämningsytor. 
Vattensamlingarna som då uppstår blir mycket grunda, endast någon decimeter djupa och kan 
förväntas torka ut under torrperioder. På några mindre delytor av översvämningsmarken grävs 
fördjupningar med flacka kanter 1:10. Dessa fördjupningar bör med hjälp av 
grundvattenutströmning kunna förbli vattenfyllda året runt och behöver också anpassas med 
vegetation i och vid sidan av dammarna så att de blir bra leklokaler för groddjur. Bottennivån i 
fördjupningarna behöver förmodligen provas ut praktiskt för att vattennivån ska bli lagom och 
vattentillströmningen tillräcklig för att hålla fördjupningarna vattenfyllda året runt. 

Området med grunda dammar ligger ca 1 m över nuvarande havsnivå och kan därför förväntas bli 
översvämmade av havet vid återkommande tillfällen. 

På karta i bilaga 3 visas förslag på placering av låga vallar med nivåer för högsta nivå samt de ytor 
som förväntas bli översvämmade vid höga vattenflöden. På kartan visas även förslag till placering 
av fördjupningar som kan få förutsättningar att vara vattenfyllda året runt.  

Detaljutformning av de grunda dammarna bör göras i samband med projektering av 
dagvattensystem, vägar, gång och cykelvägar samt grönytor i området så att det inte uppstår konflikt 
mellan översvämningsytor, strömningsvägar för vattnet. 

Vägen ner mot småbåtshamnen i den nordvästra delen av området kan flyttas för att skapa en 
sammanhängande översvämningsyta i den delen. 

 Slutord och förslag på åtgärder 
Ambitionen i arbetet med denna rapport har varit att översiktligt beskriva förutsättningarna för 
grundläggning av byggnader och vägar samt hantering av yt- och grundvatten i området. 

Vid anläggning av bebyggelse som planerats till den södra delen av planområdet bör 
rekommendationerna i kapitel 7.2 ovan följas. Sammanfattningsvis bedöms följande faktorer vara 
betydelsefulla: 

• Området med bebyggelse bör fyllas ut till nivån +3.0 meter.  
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• Det finns grundvattenutströmning från berggrunden i området och i den norra delen av 
planområdet ligger grundvattnets tryckyta klart över markytan.  

• Flödet av grundvatten från berggrunden är inte större än att grundläggning av byggnader 
kan göras, men markdränering bör anläggas så att grundvattenytan inte stiger väsentligt 
över nuvarande markyta. 

• Naturlig jord som schaktas ur bör ersättas med stabil jord som har låg genomsläpplighet så 
att grundvattenytan inte sänks väsentligt under nuvarande nivå. 

• Urgrävning av befintlig jord bör undvikas där det inte är motiverat för grundläggning. 
• Markytor i utfyllda områden behöver planeras så att ytvatten och dräneringsvatten kan 

rinna bort ifrån byggnader och vägar. 

Översiktlig design och dimensionering av dagvattensystem visas i kapitel 8.3 ovan.  

• Dagvatten bör samlas in i ett dagvattensystem som leder vattnet mot en dagvattendamm 
som kan placeras omedelbart norr om den planerade bebyggelsen.  

• Dagvattendammen kan göras ca 1500 m2 stor med en totalvolym av minst 1000 m3. 
• I dammen ska det finnas förutsättningar för sedimentation och biologisk aktivitet så att 

vattnet renas och så att utgående vatten är tillräckligt rent att släppas ut till de mindre 
våtmarksytorna nedströms. 

• Utgående vatten från dagvattendammen släpps ut till översvämningsytor och mindre 
dammar i den norra delen av planområdet.  

• I översvämningsytorna grävs några mindre grunda dammar som görs tillräckligt djupa för 
att innehålla vatten året runt. Utformningen anpassas för att vara attraktiva för 
långbensgrodor.  

Vid detaljutformning av området bör gångstråk, vägar, dagvatten samt grönytor projekteras 
samtidigt så att planerade översvämningsytor inte påverkar framkomligheten på vägar. 
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 Uppdrag 
Structor Miljö Öst AB har, på uppdrag av Borgholms kommun, genomfört en geoteknisk 
undersökning samt dagvattenutredning som underlag för detaljplanearbetet för Solbergamarken, del av 
Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14 i Borgholms kommun. 

Den marktekniska undersökningsrapporten (MUR) innehåller beskrivning av de geotekniska och 
hydrogeologiska fältundersökningar som utförts på området. Geotekniska rekommendationer 
redovisas i ”PM Geoteknik Solbergamarken” (under arbete).  

 

 Objektbeskrivning 
Solbergamarken utgörs av ett kustnära område mellan Borgholm och Köpingsvik på norra Öland. 
Planområdet avgränsas i öster, söder och väster av befintlig bebyggelse och norr av Östersjön.  

Solbergamarken utgörs idag av ett grönområde med omväxlande strandskog och friskäng (öppna 
ängsmarker med fuktiga förhållanden), vilken huvudsakligen används för rekreationsändamål. I 
områdets nordvästra del finns idag en småbåtshamn med en mindre anslutningsväg från väster, och det 
finns ett fåtal mindre gång- och cykelvägar/bilvägar som genomkorsar området.  

Borgholms kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området. Det planförslag som tagits 
fram innebär att den södra delen av Solbergamarken kommer att bebyggas med bostadshus. I den 
norra delen av området närmast stranden anläggs ett våtmarkssystem/dammar vilka främst designas 
och dimensioneras för bevarande av långbensgrodor som lever i området. Vattenförsörjningen till 
dammarna sker huvudsakligen genom avledning av dagvatten från den södra, bebyggda delen av 
området.  

 

 Styrande dokument 
Denna handling är upprättad i enlighet med Eurokod SS-EN 1997-2 och tillhörande svenskt 
tillämpningsdokument. Utöver detta visar tabell 1 till tabell 3 nedan specifik metod och dess respektive 
styrande standard. 

Tabell 1. Planering och redovisning 

  Undersökning/Metod Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering SS-EN 1997-2 
Fältutförande SGF Rapport 1:2013 samt SS-ISO 22475-1 
Beteckningssystem SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2 
Jordart SS-EN ISO 14688-1, SGF 81. Material och 

tjälfarlighetsklass enligt TK Geo 2011:047 
 

Tabell 2. Geoteknisk fältundersökning och provtagning 

  Undersökning/Metod Standard eller annat styrande dokument 
CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012/AC:2013 
Skruvprovtagning SS-EN ISO 22475-1/SGF 1:96 
Viktsondering SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005/SGF 3:99 
Slagsondering SGF 1:13 
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Tabell 3. Hydrogeologisk undersökning 

  Undersökning/Metod Standard eller annat styrande dokument 
Grundvattenrör SS-EN ISO 22475-1/SGF 1:2013 

 

 Befintliga förhållanden 
Planområdet utgörs i dagsläget av omväxlande öppna ytor (i sydvästra och nordvästra delen) samt ytor 
bevuxna med buskage eller strandskog. Där buskage och strandskog förekommer är växtligheten tät 
och svårframkomlig. Markytan inom området ligger i svag sluttning mot norr och Östersjön, med 
nivåer varierande mellan +0,6 à +0,8 i norr till +3,1 à +3,4 i söder. Bostäder planeras inom den södra 
delen av planområdet där terrängen är något högre, med markyta på varierande nivå +1,5 till +3,4.  

I dagsläget sköts avledning av nederbörd som faller i området i två dagvattendiken som går utmed 
områdets västra och östra utkant. Det västra diket mynnar direkt i havet, medan det dike som går 
utmed östra gränsen går ut i ett relativt stort våtmarksområde som täcker relativt stor del av det 
nordvästra området.  

 

 Positionering 
På grund av tät skog i områdets sydöstra del erhölls ingen fix med RTK-GPS, varför inmätning av 
undersökningspunkter i området (punkt 17S18-17S22, 17S25 och 17S27-17S29) har utförts med 
måttband och avvägningsinstrument från fixpunkt erhållen med RTK-GPS. Inmätningen för dessa 
punkter uppfyller ej krav enligt SGF Rapport 1:2013 klass B. 

Övriga undersökningspunkter har mätts in med RTK-GPS, där inmätningen uppfyller krav enligt SGF 
Rapport 1:2013 klass B. 

Samtliga undersökningspunkters koordinater ansluter i plan till system SWEREF 99 1630 och i höjd till 
system RH2000. 

 

 Geotekniska fältundersökningar 

6.1 Utförda undersökningar 

ÅF Consult har, som underkonsult till Structor Miljö Öst AB, genomfört geotekniska 
fältundersökningar inom aktuellt område under tiden 1-2 mars 2017. Undersökningarna har utförts 
under ledning av fältgeotekniker Johan Wihl. Totalt utfördes viktsondering i 27 punkter, slagsondering 
i 2 punkter, CPT-sondering i 2 punkter samt uttag av störda jordprover i 10 punkter. Grundvattenrör, 
geotekniska obervationsrör i 1” stål, installerades i 3 punkter. Samtliga upptagna jordprover har 
okulärbestämts i fält. 

I tabell 4 sammanfattas utförda metoder för respektive provpunkt.    
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Tabell 4. Sammanställning av utförda metoder och provningar för respektive provpunkt. 

 Geoteknisk metod 
  ID Vim Slb CPT Skr GV-rör 

17S01 X   X X 
17S02 X     
17S03 X     
17S05 X X    
17S06 X     
17S07 X   X  
17S08 X  X X  
17S09 X     
17S10 X     
17S11 X   X  
17S12 X   X  
17S13 X     
17S16 X     
17S17 X     
17S18 X X    
17S19 X     
17S20 X     
17S21 X  X X  
17S22 X     
17S23 X    X 
17S24 X   X  
17S25 X     
17S26 X   X X 
17S27 X   X  
17S28 X     
17S29 X     
17S30 X   X  

 

6.2 Kalibrering och kvalitetssäkring  

Borrbandvagn 
För fältundersökning har borrbandvagn av typ Geomachine GM 65 GT använts. Givare, 
varvtal och kraftmatning har kalibrerats av företaget ENVI 2016-10-12. 

CPT-sond 
Den CPT-sond som använts var av märket ENVI typ Memocone och kalibrerades senast av 
tillverkaren 2016-08-29. 

 

6.3 Provhantering 

Provhantering har skett enligt SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok. 
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 Hydrogeologiska undersökningar 

7.1 Utförda undersökningar 

Sedan tidigare finns det två rör som installerats vid provgropsgrävning i den södra delen av området, 
med avsikt att mäta grundvattennivåer i området. Eftersom marken har grävts upp finns det sannolikt 
ingen tätning med bentonit i markytan, och det är inte närmare känt om rören försetts med slitsar eller 
sandfilter.  

På området har 3 st geotekniska observationsrör i stål installerats. Eftersom de två tidigare rören i den 
södra delen bedömdes fungera placerades de nya rören i områdets norra och östra del, vid 
provpunkterna 1, 23 och 26. 

 

7.2 Undersökningsperiod 

Installation av grundvattenrör ägde rum den 1-2 mars 2017 med borrbandvagn under ledning av 
fältgeotekniker Johan Wihl, ÅF Consult, varefter de funktionstestades den 3 mars. Lodning av 
grundvattennivåer genomfördes 2017-03-21, och samtidigt lodades även grundvattennivåerna i de två 
befintliga rören på området.  

 

7.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Grundvattennivån har vid korttidsmätning befunnits vara på mellan 0,6 m under till 1,2 m över 
befintlig markyta, motsvarande nivå +0,8 till +2,0. Lägst nivåer återfinns i områdets nordvästra del, vid 
småbåtshamnen.  

 

 Redovisning  
Geotekniska undersökningar redovisas på följande ritningar: 

G-10.1-001  Geoteknisk undersökning, plan 

G-10.2-001  Geoteknisk undersökning, sektion A-A och B-B 

G-10.2-002  Geoteknisk undersökning, sektion C-C och D-D 

G-10.2-003  Geoteknisk undersökning, sektion E-E och F-F 

Redovisningsprogrammet Novapoint GeoSuite Toolbox har använts för redovisning av 
fältundersökningarna. Använda beteckningar följer SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2 samt SS-EN 
14688-1 med gällande nationella kompletteringar. 
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 Geotekniska förhållanden 
Jorden inom den södra delen av området där bostadsbebyggelse planeras utgörs överst av ett tunnare 
lager mulljord, vilken i den västra delen av området underlagras av löst lagrad silt eller sand och i den 
östra delen av lös lera. Under ytliga lager av silt/sand eller lera följer fast eller mycket fast siltig morän 
från varierande djup 0,4 till 0,9 m under befintliga marknivåer. Djupet till morän är som störst i den 
nordöstra delen av området, vid punkt 17S27. 

Den naturliga jorden inom den norra delen av området där naturområde planeras består överst av torv- 
eller mulljordslager som successivt övergår till lös lera alternativt löst till fast lagrad sand eller silt. Fast 
eller mycket fast morän påträffas på varierande nivå 0,6 till 1,2 m under befintlig markyta.  

Området närmast småbåtshamnen, i den nordvästra delen av området, har lokalt fyllts upp med 
moränmassor på befintligt torv- eller mulljordslager. Fyllningens mäktighet uppgår till som mest 0,6 m. 

 

 Härledda värden 
Friktionsvinkel och E-modul har utvärderats enligt Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, 
TK Geo 13, och redovisas i tabell 5 samt figur 1 och 2 nedan. 

Tabell 5.  Härledda värden för Solbergamarken, del av fastigheterna Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. 

    Jordart Skjuvhållfasthet [kPa] φ [˚] E [MPa] 

Mulljord/Torv - - - 
Lös lera, till varierande djup 
0,4 à 0,7 m 

12 - 5 

Silt alt sand, till varierande 
djup 0,6 à 0,9 m  

- 34 15 

Siltig morän - 37 50 
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Figur 1. Utvärderad friktionsvinkel för provpunkter inom södra delen av området. 

 

Figur 2. Utvärderad E-modul för provpunkter inom södra delen av området. 
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 Värdering av undersökningen 

11.1 Generellt 

Inga anmärkningar eller avvikelser har noterats vid fältundersökningen. 

 

11.2 Härledda värdens spridning och relevans 

Vid sammanställning av utförda geotekniska undersökningar erhålls en viss spridning och i vissa fall 
avvikande enstaka värden. Orsaken till spridningen kan bero på skillnader i noggrannhet mellan 
mätmetoder, maskinella och yttre faktorer samt den mänskliga faktorn. 

Spridningen för uppmätta och undersökta jordparametrar anses vara inom det normala spannet.  

  

 

 

2017-04-25   
 

 

 

Martin Lyth 
 

Daniel Glatz 

Handläggare Granskare 
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  Bilaga 2 

  Beräkningar dagvatten  

Beräkningar av dimensionerande dagvattenflöde och magasinsvolym 
 

Beräkningar av dimensionerande dagvattenflöde och magasinsvolym för 

dagvattendamm/utjämningsdamm har utförts med rationella metoden enligt rekommendationer i 

Svenskt Vattens publikation P110. Beräkningarna har gjorts för regn med återkomsttid 5 respektive 

10 år men med okänd varaktighet/intensitet. Syftet har varit att beräkna den volym som dammen 

ska kunna hantera vid 5- eller 10-årsregn snarare än att ge dimensioneringsförutsättningar för 

dimensionering av eventuella ledningar eller diken i området.   

Vid beräkningarna har det antagits att det totala dagvattenflödet är summan av dagvattenflöden från 

delområden med olika markyta, d v s  

����	��� = 	(��)×��×����×φ��
�

�
 

där 

qdag, dim = dimensionerande flöde, [l/s] 

Ai = marktypen i:s area, [ha] 

φi = marktypen i:s avrinningskoefficient, [-] 

i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 

(tr) = regnets varaktighet 

kf = klimatfaktor, en säkerhetsfaktor som multipliceras för att ta hänsyn till framtida förändringar i 

klimat och nederbördsmängder. Enligt rekommendationer i Svenskt Vatten P110 ska klimatfaktorn 

för regn längre än 1 timmes varaktighet vara minst 1,2, vi har här valt en faktor på 1,3.  

Utjämningsdammens magasinsvolym har beräknats som skillnaden mellan tillrinnande volym (total 

dimensionerande volym) och utrinnande volym (volym genom utlopp) i dammen. För enkelhetens 

skull har utflödet antagits vara konstant med tiden, och satts till 5 l/s.  

Beräkningsresultaten för 5-årsregn och 10-årsregn redovisas i tabell 2.1 och tabell 2.2 respektive 
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Tabell 2.1 Dimensionerande dagvattenflöde och magasinsvolym för dagvattendamm för regn med återkomsttid på 5 år.  

 

Tabell 2.2. Dimensionerande dagvattenflöde och magasinsvolym för dagvattendamm för regn med återkomsttid 10 år.  

 

      UTsläUtlo  Varaktighet 

regn 

[min] 

Antal 

dygn 

Dim. nederbörds-

intensitet  

[mm/h] 

Nederbörds- 

volym 

[m3/m2] 

Dim. flöde 

qdag dim 

[l/s] 

Total  dim. 

volym 

[m3] 

Volym gm 

utlopp 

[m3] 

Kvarvarande 

volym, damm 

[m3] 

60 0,042 16,17 0,016 110 395 18 377 

90 0,063 12,08 0,018 82,1 443 27 416 

120 0,083 9,82 0,020 66,7 480 36 444 

180 0,125 7,34 0,022 49,8 538 54 484 

240 0,17 5,96 0,024 40,5 583 72 511 

300 0,21 5,08 0,025 34,5 621 90 531 

360 0,25 4,45 0,027 30,3 653 108 545 

720 0,5 2,70 0,032 18,4 793 216 577 

1080 0,75 2,02 0,036 13,7 889 324 565 

1440 1 1,64 0,039 11,2 963 432 531 

2160 1,5 1,23 0,044 8,33 1079 648 431 

2880 2 1,00 0,048 6,77 1169 864 305 

4320 3 0,74 0,054 5,06 1310 1296 14 

5760 4 0,61 0,058 4,11 1420 1728 -308 

7200 5 0,52 0,062 3,50 1512 2160 -648 

10080 7 0,40 0,068 2,75 1661 3024 -1363 

      UTsläUtlo  Varaktighet 

regn 

[min] 

Antal 

dygn 

Dim. nederbörds-

intensitet  

[mm/h] 

Nederbörds- 

volym 

[m3/m2] 

Dim. flöde 

qdag dim 

[l/s] 

Total  dim. 

volym 

[m3] 

Volym gm 

utlopp 

[m3] 

Kvarvarande 

volym, damm 

[m3] 

60 0,042 21,17 0,021 144 517 18 499 

90 0,063 15,81 0,024 107 580 27 553 

120 0,083 12,86 0,026 87,4 629 36 593 

180 0,125 9,60 0,029 65,3 704 54 650 

240 0,17 7,81 0,031 53,1 763 72 691 

300 0,21 6,65 0,033 45,2 813 90 723 

360 0,25 5,83 0,035 39,6 855 108 747 

720 0,5 3,54 0,042 24,1 1038 216 822 

1080 0,75 2,64 0,048 18,0 1163 324 839 

1440 1 2,15 0,052 14,6 1261 432 829 

2160 1,5 1,61 0,058 10,9 1413 648 765 

2880 2 1,31 0,063 8,87 1531 864 667 

4320 3 0,97 0,070 6,62 1715 1296 419 

5760 4 0,79 0,076 5,38 1859 1728 131 

7200 5 0,67 0,081 4,58 1979 2160 -181 

10080 7 0,53 0,089 3,60 2174 3024 -850 
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Beräkningarna visar att för 5-årsregn är det varaktigheten 12 timmar som är dimensionerande för 

dammens storlek. För regn med denna återkomsttid ska dammen dimensioneras för att rymma 

knappt 600 m3 vatten.  

För 10-årsregn dimensioneras dammen för regn med något längre varaktighet, 18 timmar. För 

dimensionerande regnintensitet ska dammens volym uppgå till drygt 800 m3.  
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Sammanfattning
Solbergamarken är ett grönområde som 
idag används för rekreation. I väster är 
marken öppen och relativt sank. I öster 
består marken av tät skog. 

Planförslaget innebär att området 
förtätas med bostäder i söder. Marken 
närmast vattnet iordningställs med ett 
våtmarkssystem. Det nya våtmarksområdet 
planeras bli en attraktiv parkmiljö för 
närboende. 

Översiktskarta

Planområde

Borgholm

Planområde

Borgholms kommun

Köpingsvik
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Detaljplaneprocessen
Denna handling, planbeskrivningen, ska underlätta förståelsen för planförslagets 
innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen 
ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan. I 
beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts 
motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Detaljplanen (plankartan) är 
däremot juridiskt bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

Planprocessen befinner sig nu i antagandeskedet som är det sista steget i processen till 
en antagen detaljplan. 

Inkomna synpunkter under granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande. I 
redogörelsen redovisas samtliga inkomna synpunkter och kommunen har tagit ställning 
till ändringar av planförslaget inför antagandeskedet.  Det görs endast minde justeringar 
och redaktionella ändringar innan planförslaget slutligen antas av politikerna.

Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för utökat 
planförfarande.

Utökat planförfarande:

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT
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1. Planens syfte
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i området. Syftet är 
även att iordningställa ett större våtmarkssystem i den norra delen av planområdet.

2. Plandata
Planområdet är beläget mitt emellan Borgholm och Köpingsvik. Området avgränsas av 
Kalmarsund i norr. Området består av ett grönområde som omgärdas av kringliggande 
bostadsbebyggelse. Området utgörs av ca 18 hektar. Fastigheten Solberga 3:1 ägs av ett 
antal privatpersoner som är exploatörer i detta planärende. Kommunen äger fastigheten 
Tings Ene 1:14. 

3. Förutsättningar
Historik
Köpingsvik har en långgrund och väl skyddad hamn där platsen varit idealisk som 
handelsplats. Under vikingatiden fanns här en marknadsplats med anor från 700-talet. 
I slutet på 1100-talet byggdes ett torn med en ringmur på den plats där Borgholms 
slott finns idag. I modern tid utvecklades Borgholm från ett fiskeläge till stad med 
stadsrättigheter år 1816. I slutet på 1800-talet blev Borgholm en kurort och turisterna 
kom via båt till staden. 

Planområde
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7Antagandehandling

Utsikt mot vattnet från bostäder söder om Solbergamarken        Flerbostadshus väster om Solbergamarken

Bostadshus väster om Solbergamarken                      Bostadshus i söder med panoramafönster mot Kalmarsund

Vid sekelskiftet tog turismen fart och ett pensionat byggdes i Köpingsvik under 1920-talet. 
Efter invigningen av Ölandsbron i början på 1970-talet etablerades campingplatser på 
Öland varav ett flertal vid Köpingsviks sandsstrand.

Bebyggelse
Bostäderna runt Solbergamarken har successivt byggts ut sedan 70-talet. En majoritet 
av bebyggelsen närmast grönområdet är fritidshus.  En stor andel av husen runt 
Solbergamarken byggdes under 80- och 90-talet som enklare fritidshus på plintgrund. 
Under åren har dessa successivt försetts med både uterum och altaner. 

Det finns även ett antal hus som byggts under 2000-talet i modern stil. Längs den 
södra delen av området finns ett flertal hus med stora panoramafönster med utsikt över 
Kalmarsund. 

I södra delen av Ålfiskaregatan finns ett relativt stort område med flerbostadshus som 
byggdes under 90-talet. Dessa bostäder är hyresrätter och  används som åretruntboende. 

Trafik
Anslutning till området sker via väg 136 till Sjöstugevägen eller Rödstensgatan. 
Båda infarterna är utformade med vänstersvängande fält. Området nås genom mindre 
trafikerade lokalgator. Österifrån kan området även nås via en grusväg utmed kusten. 
Ålfiskaregatan fungerar som en matargata med funktionen att mata andra gator med 
trafik. Vid Rödstensgatan, strax söder om Badgatan finns en bom som enbart är nedfälld 
sommartid. Bommen används för att stoppa genomfartstrafik ner till stranden. Ungefär 
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500 meter från planområdet finns busshållplats med bussturer till norra Öland samt i 
riktning söderut mot Borgholm och Kalmar. 

Strax söder om planområdet finns den gamla banvallen där det idag går en cykelväg 
mellan Borgholm och Köpingsvik.

Kommunal och kommersiell service
Planområdet är beläget drygt två km utanför Borgholms centrala delar och ca 1,5 km 
utanför centrala Köpingsvik. Gränsen mellan tätorterna går tvärs igenom området. I 
Borgholm finns kommunens största serviceutbud, både kommunal- och kommersiell 
service. Bl.a. finns det: livsmedelsbutiker, hälsocentral, förskolor, skola 1-9. Det finns 
även en gymnasieskola med inriktningar inom hotell och restaurang. I Borgholm finns 
ett stort handels- och restaurangutbud. 

I Köpingsvik finns det en livsmedelsaffär och ett bageri som har öppet året runt. 
Längs hela bukten i Köpingsvik finns ett antal campinganläggningar där samtliga har 
kioskverksamhet. Under sommaren finns ett flertal restauranger i samhället. En av dessa 
har öppet året om. Sommartid finns ett flertal klädesbutiker samt annan kommersiell 
handel. I Hela Köpingsviksområdet finns det rum och stugor för uthyrning.

Mark och vegetation
Området består av högvuxen friskäng och strandskog. Friskäng är öppna ängsmarker 
med fuktiga markförhållanden. Friskängen i öster är artrik och fri från buskar. Den 
västra delen är mer högvuxen och till stora delar igenvuxen med busksnår av främst slån, 
rosbuskar och skogskornell. Skogen i den östra delen av planområdet är förmodligen 
gammal åkermark som vuxit igen. Det finns ett flertal äldre ekar i skogen. Det finns även 

Bild på Laxgatan                                                                   Skogsområde på fastigheten Tings Ene 1:14

Vy från förlängning av Gäddstigen           Solberga hamn            
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enar samt inslag av tall. Den täta undervegetationen består av en, slån, rosbuskar och 
ekskott. Strandskogen upplevs som snårig och ogenomtränglig. Områdets naturvärden 
skulle kunna ökas genom röjning och återupptagen hävd.

Området sluttar ner mot havet och har en höjdnivå på ca +3 meter över havsytan vid 
befintlig bebyggelse på Mörtstigen, Gäddstigen och Stenstigen. Genom området, i 
väst – östlig riktning finns en gammal strandvall. Området kan tidigare ha varit en 
havsvik vilket kan förklara varför området är så pass sankt.

Artskydd
Initialt i planarbetet togs en naturvärdesinventering fram som visade att det fanns arter i 
området kopplade till EU:s art- och habitatdirektiv. Länsstyrelsen lämnade beskedet att 
ytterligare utredningar krävdes för att visa påverkan på dessa arter vid en byggnation. 
I en fördjupad utredning för arter kopplade till art- och habitatdirektivet,  framkom 
att långbensgrodan (särskilt hotad) finns i området och en särskild utredning för 
långbensgrodan togs fram.

I samtliga utredningar anges att dessa arter skulle komma att trivas bättre i området 
om buskskiktet röjs upp. Enligt den lagstiftning som finns idag, gjorde Länsstyrelsen 
bedömningen att en planläggning av området för bostäder är möjlig. Ny bebyggelse 
måste dock ta hänsyn till de åtgärder som krävs för att arterna fortsättningsvis skall trivas 
i området. Några av åtgärderna är att det krävs sk. grönsläpp vilket innebär gröna stråk 
mellan Solbergamarken och ut till andra gröna närområden. En tunnel under väg 136 
skulle innebära att arterna kan ta sig vidare söderut. För att säkerställa ett genomförande 
av åtgärderna håller kommunen på och upprättar ett exploateringsavtal med exploatören.

Vy över Solbergamarken från det sydvästra hörnet av planområdet
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Samtliga utredningar finns tillgängliga på kommunens hemsida samt på 
kommunledningsförvaltningen.

Stenmurar
Stenmurar tillhör de mest påtagliga lämningarna i kulturlandskapet och vittnar om 
gångna tiders odlingslandskap. Murarna har höga naturvärden med en viktig funktion i 
ekosystemet. De utgör livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningsvägar för flera växt- och 
djurarter. 

Inom planområdet finns det en lång stenmur som löper längs med fastighetsgränsen 
mellan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. Inom närområdet finns det rester av stenmurar 
som vittnar om tidigare ägogränser samt ett äldre odlingslandskap. 

Fornlämningar
I samband med samrådsskedet av detaljplanen gjordes en kulturhistorisk utredning. 
Utredningen visar att området tidigare utnyttjats för fiske, bete och viss odling. Under 
förhistorisk tid har huvuddelen av området legat under vatten eller varit vattensjukt. I 
anslutning till  det sydöstra hörnet har det funnits ett gravröse som undersöktes  och togs 
bort 1974. Vid undersökningen visade det sig även finnas bosättningsspår. I samband med 
granskningskedet gjordes ytterligare en kulturhistorisk utredningen med schaktningar i 
området. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Utredningarna finns tillgängliga på 
kommunen. 

Radon
Inom planområdet finns ingen radonmätning registrerad. I närområdet har enstaka 
radonmätningar genomförts punktvis som visar på 30-1500 bequerel per kubikmeter. 
Vid Radonvärden som överskrider 200 bequerel per kubikmeter, bör åtgärder vidtas. 
Det är inte ovanligt att radonvärden skiljer sig mycket åt på Öland med punktvis 
förhöjda värden. Anledningen är att radon sprider sig genom sprickor och håligheter 
i berggrunden via grundvatten och jordluft genom marklagren. Alunskiffer har höga 
radonhalter. Andra skifferarter har låga till normala radonhalter. I ett bälte längs med 
landborgskanten underlagras lerskiffern och kalksten av alunskiffer. Alunskiffern kan gå 
i dagen där de överlagrande bergarterna knäckts. Inom planområdet finns därmed risk 
för problem med höga radonhalter. 

Stenmur inom planområdet
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Geologiska formationer vid Borgholm och Köpingsvik                    
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Planområde

Geologi
Inom planområdet är jordlagret tunt med underliggande lerskiffer, ca 90-125 cm under 
markytan. Jordlagret består överst av morän och därunder finns ett varierande tjockt lager 
av lera. Markytan inom området lutar svagt mot norr och Kalmarsund med varierande 
nivåer mellan 0,6 m till 0,8 m i norr och i söder mellan 3,1m till 3,4 m.

Geologiska undersökningar har genomförts som visar på att markens översta jordlager 
i den västra delen av Solbergamarken (Solberga 3:1) består av organiskt material. Detta 
är det material i marken som främst består av växter som ännu inte brutits ner. Under 
det organiska materialet finns det ett lager med lerjord. Lera är uppbyggt av mycket små 
korn och mellan dessa finns det hålrum som helt eller delvis är fyllda med vatten. Vattnet 
som rinner igenom Solbergamarken kommer söderifrån och rinner ut mot havet. Vattnet 
kan inte tas upp av lerjorden och därför finns det synligt vatten i marknivå. Lerjorden 
och den stora vattenmängden har gett området dess våtmarkskaraktär.

För att kunna bebygga marken behöver lagret med lerjord tas bort och fyllas upp 
med lämpligt fyllnadsmaterial såsom sprängstensmassor. Lagret som behöver tas 
bort är ca 1 meter djupt. För att kunna bygga på en marknivå som klarar av framtida 
havsnivåhöjningar, behöver marknivån sedan höjas till en marknivå som är minst 2,8 
meter över havsytan. Stora delar av området ligger på en lägre höjd och därför kommer 
det att krävas en mycket stor mängd fyllnadsmaterial för att kunna bebygga området. 
På den östra delen av Solbergamarken (Tings Ene 1:14) är markförhållanden annorlunda 
och jordlagret består av sand. Under marken finns det ett mycket stort vattenflöde med 
grundvatten. Den stora vattenmängden innebär inget hinder för byggnation och vattnet 
kan ledas bort via ledningar. 

Översvämning
Enligt uppgifter från SMHI sker en successiv ökning av jordens medeltemperatur och 
nederbörd. Temperaturökningen innebär även en ökad temperatur i våra hav vilket för 
med sig att havsnivån höjs. Vattnets volym ökar eftersom varmt vatten tar mer plats 
än kallt vatten. Orsaken till att vattenmängden ökar är framförallt smält glaciärvatten 
och vatten från smältande isar från fast underlag. Med en stigande havsnivå följer 
konsekvenser för samhället och miljön. Bebyggelse vid kusten kommer att drabbas av 
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en förändrad kustlinje. Grundvattnet kommer att stiga vilket innebär att det tekniska 
systemet med ledningar och vägar kommer att ta skada.  

I den södra delen av planområdet ligger marknivån på 3 meters höjd över havet. Området 
sluttar ner mot vattnet och i mitten av området (vid pumphuset) går marknivån upp något 
och ligger på ca 2 meters höjd över havet. Länsstyrelsens riktlinjer om rekommenderad 
grundläggningsnivå för nya bostadshus ligger på + 2,8 meter. Kommunen följer 
Länsstyrelsens riktlinjer.

Vatten och avlopp
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Borgholm 
Energi AB (BEAB) är huvudman för det allmänna nätet. Ledningar för vatten- och 
avlopp (VA) följer Gäddstigen söderifrån och når fram till pumphuset mitt i området. 
Dessa ledningar är mycket tryckkänsliga vilket måste beaktas vid eventuell framtida 
schaktning i närheten. Påpekas bör även att det kan förekomma lukt kring pumphuset som 
finns på platsen idag beroende på belastning, flöden och vintd etc. Ledningar för vatten 
och avlopp ligger också i den gång- och cykelväg som genomkorsar Solbergamarken i 
väst- östlig riktning. Det finns även en vattenledning från Badgatan som löper parallellt 
med kustlinjen. 

En utbyggnad av VA-nätet är fullt möjlig och enligt BEAB finns det goda förutsättningar 
för detta i området. BEAB har en pumpstation som är dimensionerad för en utbyggnad i 
området.  Solbergamarken har en bra lutning av marken i förhållande till pumpstationen. 
Markförhållanden innebär dock att en utbyggnad kan komma att bli mer komplicerad 
än om marken varit torr. Befintliga brunnar och beteckningar som finns måste höjas om 

Höjdkarta över Solbergamarken
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utfyllnad av området sker. Det planerade våtmarksområdet skapar förutsättningar för 
ett bra omhändertagande av dagvatten från gata och fastigheter. Det finns en del privata 
dagvattenledningar som måste dräneras vidare genom området.
Kommunen har låtit ta fram en vattenbalansberäkning som visar inkommande och 
utgående vatten. Beräkningen bifogas handlingarna och finns tillgänglig på kommunen.

Bräddning
En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att 
ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad 
VA-systemet klarar av. Bräddning sker framförallt i samband med kraftigt regn och 
snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband med storm och sker endast under 
ett fåtal tillfällen under ett år.
Från det befintliga pumphuset som finns inom området idag går en spillvattenledning 
föresedd med sex brunnar norr ut till Kalmarsund. Brunnarna som finns längs ledningen 
andvänds idag för bräddning då behov uppstår. Avloppsvattnet som töms ut vid 
bräddningen är ofta kraftigt utspätt med regnvatten men det kan ändå skapa en olägenhet 
för de som rör sig i området då det kan förekomma lukt och rester från nedspolat skräp. 
På kort sikt ska Borgholms Energi, som är ansvariga för ledningen, sätta igen de 
brunnar som löper längs ledningen och istället låta bräddningsvatten mynna ut i en 
invallad damm som ska anläggas vid strandlinjen. På längre sikt ska kapaciteten vid 
reningsanläggningen i Borgholm ökas för att minimera tillfällen för bräddning men då 
det krävs stora investeringar är det än så länge ett framtida projekt. 
Det måste dock alltid finnas möjlighet för bräddning då andra oförutsedda händelser kan 
sätta stopp i ledningar och orsaka översvämning av t.ex. källare och gator.

Befintligt dagvattendike i den västra delen av Solbergamarken
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Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och hårdgjorda ytor. Inom 
planområdet finns det inga dagvattenledningar och därmed sker infiltration av dagvatten
på varje fastighet. 

I dagsläget avleds nederbörden som faller i området till två dagvattendiken utmed 
områdets västra och östra utkanter. Det östra diket går ut i våtmarken och det västra diket 
till Kalmarsund. Sannolikt sker också till viss del avrinning av uppträngande markvatten 
genom dikena.

Dagvattennätet är mycket begränsat i området. Enbart vissa delar av angränsande 
bebyggelse har dagvattenlösning för fastighet/och gata som leder till öppna diken och 
vidare ut i sundet. På övriga fastigheter sker lokalt omhändertagande via LOD genom 
infiltration på egna fastigheten. Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för 
dagvatten. 

Ytvattenavrinningen sker norrut mot de öppna dikena i nordöstra och östra delen av om-
rådet och vidare ut mot det låglänta området närmast stranden som är av våtmarkskaraktär. 
Även  från högre belägna områden i söder och öster är tillrinningen till området stor. 
Tunna jordlager och högt vattentryck i berget gör infiltrationskapaciteten dålig och vattnet 
trycks upp i marken. Troligen sker även en utströmning av grundvatten i området. De 
norra delarna av planområdet fungerar idag som ett vattenuppehållande/magasinerande 
och renande system på ca 8 ha, på +0,5 höjd, innan vattnet når Kalmarsund. 

Sammanfattning av dagvattenutredning och geoteknisk utredning
Planområdets ytavrinning, radonförekomst samt geologiska och hydrogeologiska 
förhållanden har utretts och finns beskrivna i en rapport om geoteknik och dagvatten 
(Structor, 2017).  Utredningen innehåller även ett översiktligt förslag till dagvattensystem.
Nedan följer en sammanfattning av utredningarna.

Avrinningsområdets yta är drygt 11 ha, varav drygt 5 ha naturmark. Beräkningarna har 
utgått från en dimensionerad regnintensitet med återkomsttid på 10 år. Utjämnings-
dammen behöver då ha en volym på drygt 800 kubikmeter. Dimensionerat flöde till 
systemet är ca 18 l/s. 

Dränering för att grundlägga byggnader och vägar ska inte utföras så att grundvattennivån 
stiger ovan nuvarande markyta, men inte heller sjunka under nuvarande nivå.

Utfyllnader för byggnation behöver ske till nivån +3m vilket kan innebära försämrade 
dränerings- och avrinningsmöjligheter för angränsande bebyggelse. Förebyggande är att 
materialet håller tillräckligt dränerande egenskaper och dräneringsstråk.

Dräneringsvattnet från området måste inte ledas till dagvattendamm. Alternativt kan det 
ledas ut på markytan nedströms dagvattendamm för infiltrering i mark. 
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Avskärande dräneringsstråk krävs i den södra delen av området så att tillkommande 
vatten söderifrån kan ledas bort mot en naturlig rening i våtmarksområdet, utanför det 
tänkta dagvattensystemet.

En del dagvatten från tak och andra ytor kan infiltreras inom varje fastighet genom 
fördröjning i gräs-, grus och makadamfyllningar, vattenutkastare och infiltration på 
gräsytor, genomsläppliga beläggningar, gröna tak etc., s.k. lokalt omhändertagande. 
Dagvatten kan efter fördröjning och renande åtgärder med fördel lagras i en nedgrävd 
tank med bräddning mot avledande teknik. Då finns en möjlighet att återvinna dagvattnet 
för t.ex. bevattning av trädgård.

Markytor i utfyllda områden ska anläggas så att ytvatten och dräneringsvatten rinner 
bort från byggnader och vägar. Det kan rinna av på markytan, från byggnaderna och mot 
en dagvattendamm med en utjämningsvolym mellan 600 - 800 kubikmeter. Även i östra 
delen av området ska avrinningen ordnas mot dagvattendammen, inte mot befintligt 
dike, dit avrinning sker idag.  Mark- och ledningslutningar ska anpassas till detta. Vägar, 
gång och cykelvägar i området måste anpassas så att de inte hindrar vattnets flöde i 
dagvattensystemet. 

Ytor på naturmark och bredvid gator kan, med tanke på närhet till damm och 
områdets lutning, förses med flacka diken för avledning till dagvattendammen. 
Det uppstår en fördröjning nära källan och det långsammare flödet i dikena är 
positivt för vattenbehandlingen i dammen. Alternativt anläggs dagvattenbrunnar och 
dagvattenledningar för avledning till dagvattendamm. 

Dagvattendammen utgör en samlad fördröjning och ska fungera som utjämning av flödet 
samt behandling av dagvattnet. Dammen placeras norr om bebyggelsen med bra fall mot 
dammen. En sådan damm bör ej schaktas ned alltför djupt i befintlig jord för att undvika 
inläckage av mark- och grundvatten.  Bottennivån bör ligga på +0,5 m och vattennivå 
variera mellan +1,2 till + 1,8m.  Ytan kan bli ca 1500 kvm, med en totalvolym på ca 
1000 kubikmeter och utjämningsvolym på 600-800 kubikmeter.

I dammen ska finnas möjlighet till sedimentation och biologisk aktivitet så att vattnet 
renas och att utgående vatten är tillräckligt rent för att släppas till mindre våtmarksytor 
nedströms. 

Vidare avledning av utgående vatten från dagvattendammen sker i två naturliga, flacka 
avrinningsstråk i terrängen. I stråken läggs låga vallar som skapar översvämningsytor. 
Mycket grunda, tillfälliga vattensamlingar skapas då som torkar ut under torrperioder. 
Små fördjupningar i dessa med flacka kanter kan förbli vattenfyllda året runt vilket 
skapar goda miljöer för groddjur. För placeringen 1 m över havsnivån kan upprepade 
översvämningar av området förväntas. Detta bör främja biologisk mångfald och förbättra 
för skyddsvärda arter i området. 
Dammen bör utöver utjämning ha följande funktioner:
• Partikelavskiljning  - sker genom anpassad uppehållstid och flödesväg. 
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• Oljeavskiljning - oljor och övriga skadliga ämnen som kan flyta på ytan behöver            
avskiljas. 
• Syresättning och biologisk aktivitet – för att främja biologisk aktivitet och hindra 
svavelvätebildning.
• Vegetation  - bidrar till vattenrening och ger gott habitat för arter i området.
• Flödesreglering  - för reglering av vattnet och fördelning mot dammar nedströms.
• Estetik  - en vacker utformning uppfattas positivt och ger en förhöjd upplevelse 
som rekreationsområde.

Dagvattendammen kommer, fram till den dag då den inte längre fyller något syfte eller på 
något annat sätt blir obrukbar, kräva underhåll. Fastighetsägaren ansvarar för underhåll 
och till det knutna kostnader. Tillfart för underhållsfordon till dammen sker från den 
gångstig som går genom områdets mitt.

Avfall
Borgholms Energi AB (BEAB) hanterar renhållningen i kommunen. Vid planering av 
nya bostäder är det viktigt att vägar är dimensionerade för renhållningsfordon (s.k. 
sopbilar). Hushållsavfall hämtas vid fastigheten varannan vecka i Borgholms kommun. 
Förpackningsavfall och tidningar lämnas på återvinningsstation medan skrymmande 
avfall lämnas på återvinningscentralen i Borgholm.

El- och tele
E.ON har nätkoncession i området.
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Illustrationsskiss över våtmarksområdet i enlighet med framtagna utredningar

Teckenförklaring
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4. Avvägningar enligt Miljöbalken
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB
Miljöbalkens tredje kapitel handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden skall användas för det än-
damål som de är mest lämpade till. Det fjärde kapitlet handlar om bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden (Öland anges). Det femte kapit-
let handlar om miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Regeringen får ange 
föreskrifter angående mark, vatten, luft eller miljön, om det behövs för att bland annat 
skydda människors hälsa eller miljön. 

Miljökvalitetsnormer
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, är en nationell lagstiftning som grund-
lades i ett EU-samarbete. Syftet är att ge en helhetsbild över ländernas vattenresurser 
och  direktivet ska även utgöra ett skydd. Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 och är 
införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen. Grundvatten, 
sjöar, vattendrag och kustvatten omfattas av förordningen. Målsättningen är att allt in-
lands- kust och grundvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status år 2015, i vissa 
fall med tidsfrist till 2021 och i särskilda fall till 2027.

Vattnets naturliga väg är uppdelat i så kallade avrinningsområden där höjder i landska-
pet avgränsar ett område. Beroende på händelse och dess beskaffenhet kan vattenmiljön 
påverkas i större eller mindre omfattning inom ett avrinningsområde. Vattnet i planom-
rådet rinner ut i Kalmarsund.

Genom föreslagna riktlinjer för dagvattenhantering som anläggande av fördröjningsma-
gasin och reningsdammar längs kusten kan kustvattenmiljön gynnas. Vid höga vatten-
stånd kan också sådana anläggningar översvämmas.

Öster om Borgholms hamn ligger Borgholms reningsverk som har kapacitet att rena upp 
till 52 000 PE (personenheter). Enligt Borgholm Energi har reningsverket kapacitet att 
ta emot avlopp från ny bebyggelse. Befintlig bebyggelse inom planområdet är anslutna 
till det allmänna VA- nätet.

Borgholms kommun ingår i åtgärdsprogram för södra Östersjön, och planområdet ingår 
i M n Kalmarsunds utsjövatten (SE561400-161201). Vattenförekomsten uppnår inte god 
kemisk status. Ett allmänt miljöproblem är kvicksilver som förekommer i alla ytvatten 
med överstigande gränsvärden. Eftersom metaller aldrig bryts ner finns de till största 
delen kvar i bottensedimentet. MKN för den ekologiska statusen för Kalmarsunds utsjö-
vatten är fastställd som måttlig och riskerar att inte uppnå god ekologisk status till 2021. 
Bedömningen beror på att halterna av näringsämnen fortfarande inte når god status.
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När det gäller grundvatten så ingår planområdet i Mörbylånga-Borgholms kalkberg 
(SE628596-154217) vilken sträcker sig längs Ölands västra sida från Risinge i söder 
upp till Vannborga i norr. Planområdet påverkas även av grundvatten från Västra Ölands 
kalkberg (SE629295-155070) där Solbergafältet ingår (SE630207-155592). Kvalitetsk-
raven i MKN för grundvatten innebär att den kemiska och kvantitativa statusen ska vara 
god 2021. Grundvattnets kemiska och kvantitativa status är klassade som goda. Klass-
ningen är dock gjord på schabloner och kan ha brister. Riskbedömningen påvisar att det 
finns risk för att grundvattnets kvantitativa status kan försämras. Grundvattenförekom-
sten på Solbergafältet är även den i riskzonen att inte uppnå god kvantitativ status.

I dagsläget kommer påverkan på MKN från omgivande bebyggelse, tex tvätt av bilar, 
oljespill från motorfordon, trädgårdsgödsel och dagvatten från tak och hårdgjorda ytor.

Centralt inom planområdet finns det en pumpstation. Den ligger idag på en höjdnivå på 
ca +1 meter. Eftersom den har en samhällsviktig funktion är det viktigt att den klarar 
av en eventuell framtida havsnivåhöjning samt tillfällen då vädret innebär ett högre vat-
tenstånd än normalt. Enligt information från Borgholms Energi innebär konstruktionen 
inget problem med att den ligger lågt då dess funktion ligger under marknivå.

Grundvattentäkt Solbergafältet
Solbergafältet är en isälvsavlagring söder om Köpingsvik där Borgholm Energi 
AB utvinner dricksvatten i jordlagren. Isälvsavlagringen Solbergafältet är en egen 
vattenförekomst i jordlagren (VISS SE630207-155592). Vissa brunnar i Solbergafältet 
är även nedförda någon enstaka meter ner i den översta delen av kalkbergrunden som 
är en annan vattenförekomst, Västra Öland (VISS SE628996-155070). Det grundvatten 
som inte tas ut i vattentäkten strömmar söderut, över en förmodad klintkant i sydöstra 
Köpingsvik eller genom berggrunden, norrut, där grundvattnet strömmar ut i havet. 
Det är uppenbart att berggrunden som helhet har låg genomsläpplighet eftersom 
grundvattennivån i Solbergafältet ligger ca 20 meter högre än vid Solbergamarken. Risken 
för påverkan på Solbergafältet från verksamhet vid Solbergamarken är helt obetydlig 
även om det är tydligt att det höga grundvattentrycket som finns vid Solbergamarken 
har sitt ursprung i den stora nivåskillnaden mot kalkstensplatån i söder. Solbergamarken 
ligger strax utanför randen på det område som är definierat som vattenförekomsten 
Västra Öland.

Nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden. Skogsstyrelsen har sedan 
1990 ett regeringsuppdrag att inventera och peka ut nyckelbiotoper på privat mark. Inom 
planområdet finns inga nyckelbiotoper registrerade. 

Strandskydd
Idag omfattas fastigheten Solberga 3:1 av strandskydd på 100 meter, medan strandskyddet 
är upphävt för fastigheten Tings Ene 1:14. Strandskyddet är dock upphävt för vissa delar 
inom fastigheten Solberga 3:1. Vid framtagandet av den nya detaljplanen för området 
återinträder strandskyddet på 100 meter. 
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För att kunna genomföra de förbättringsåtgärder som föreslås med ett iordningställt 
våtmarksområde, krävs dispens från strandskyddet. För att kunna beviljas dispens 
behöver ett ”särskilt skäl” anges enligt Miljöbalken. Som särskilt skäl hänvisas till att 
anläggande av dammar ska tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Åtgärderna ska 
gynna områdets biologiska mångfald samt bidra till att rena dagvatten och minska 
utsläpp av närsalter och föroreningar till kustvattnet. Områdets grod- och kräldjur är 
idag isolerade. Flera dammar som utformas på rätt sätt samt gröna stråk och en tunnel 
under väg 136 kan säkra områdets grod- och kräldjur.

Klimatanpassning 
För detaljplaneområdet identifieras översvämningsrisker i relation till främst stigande 
havsnivåer. För grönytorna kan även antas att det vid kraftiga regn inte kommer att hinna 
infiltrera stora mängder vatten. Rekommendationerna i Risk och sårbarhetsanalysen 
(DHI, 2014), anger att ingen exploatering bor ske närmare än 150 meter från strandlinjen 
samt att ingen exploatering rekommenderas under en nivå på 3 meter, vilket följs i 
planförslaget.

Buller
Buller påverkar oss på olika sätt beroende på typ av buller, vilken styrka och vilka 
frekvenser det har, hur det varierar över tiden och vid vilken tid på dygnet som vi utsätts 
för det. Mätvärden förkortas vanligtvis dbA. Styrkan hos ett ljud mäts i enheten decibel. 
Bokstaven A står för A-vägning vilket innebär att de frekvenser som uppfattas bäst av 
det mänskliga örat, får större vikt vid en mätning. 

Det finns två sätt att mäta och beräkna buller på; med ekvivalent ljudnivå och maximal 
ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå visar medelvärdet för alla ljud under en viss period. 
Maximal ljudnivå är det högst uppmätta värdet under en viss period, till exempel ett 
dygn. 

Den största bullerkällan i området är väg 136. Det bebyggda området mellan väg 136 
och planområdet bildar en bullerridå och området bedöms inte alls som bullerstört. Inom 
planområdet är hastigheten så pass låg att ny trafik inte bedöms generera bullernivåer 
som överstiger riktvärden.

Riksdagen fastställde de riktvärden för trafikbuller som redovisas i tabellen nedan, som 
från och med 1/6 2015 ska tillämpas vid planläggning.

Riksintressen
Riksintresse är ett begrepp som avser ett geografiskt område eller enstaka objekt som är 
skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Riksintressen ska långsiktigt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värde. Hela Öland utpekas som riksintresse. 
Det är turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen som särskilt 
ska beaktas vid exploatering eller andra ingrepp i miljön.
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Markföroreningar
Inom området finns inga kända markföroreningar enligt kommunens register och inte 
heller någon anledning att misstänka markföroreningar. 

Miljökonsekvensbeskrivning
I detaljplanearbetet för Solberga 3:1 m.fl. har en miljökonsekvensbeskrivning tagits 
fram. Nedan följer en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen.

Naturvärdesinventeringen av planområdet visade att det förekommer arter i området 
som omfattas av artskydd. Sammanlagt identifierades tolv naturvärdesobjekt i 
miljökonsekvensbeskrivningen. I samband med fältbesöken gjordes fördjupade 
inventeringar av fåglar och insekter, en översiktlig undersökning av fladdermöss, samt 
eftersök och bedömning av förutsättningar för groddjur i området.

I ett beslut från 2016 gjorde Länsstyrelsen bedömningen att med dåvarande planförslaget 
kan exploateringen genomföras utan att artskyddsdispens kommer att krävas, dock under 
förutsättningen att skyddsåtgärder som anges i anmälan vidtas för långbensgroda och 
större vattensalamander. Länsstyrelsen påpekar även att innan skyddsåtgärderna vidtas 
måste kommunen visa på mer exakt hur genomförandet ska gå till, samt att frågan om 
eventuella föroreningar till dagvattendammarna och kontroll av dessa ska belysas.

Nollalternativet
Nollalternativet för planområdet Solbergamarken utgår från att platsens förutsättningar 
i stort sett fortsätter vara som de ser ut idag. Nollalternativet bygger därför på följande 
antaganden:
• Ingen bostadsbebyggelse anläggs i området. Mark som föreslås för bebyggelse i 
huvudalternativet förblir naturmark med högt respektive påtagligt naturvärde, främst 
bestående av ekskog, tät buskmark och öppen grusmark.

• Större delen av området fortsätter att utvecklas utan några organiserade skötselåtgärder, 
vilket i teorin betyder att skogs- och buskmark successivt växer igen mot våtmarksområdet. 
I praktiken röjs och ansas dock en del områden närmast bebyggelse samt delar som 
vid igenväxning skymmer utsikt mot Kalmarsund. Det är således rimligt att anta att 
naturområdet i väst, fortsatt kommer att hållas relativt öppet. Området närmast vattnet 

  Utomhus         Ekvivalent ljudnivå      Maximal ljudnivå

   vid fasad    60 dB(A)               -

   på uteplats    50 dB(A)         70 dB(A)

   vid fasad till bostad < 35 m2  60 dB(A)               - 
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antas växa igen.

• Inga nya våtmarker eller dammar anläggs i området. I den östra delen av planområdet
(på kommunal mark) kommer skötselåtgärder för våtmarken att kunna genomföras
• Området har fortsatt betydelse som rekreationsområde, men inga nya gång- och 
cykelvägar eller stigar anläggs i området. I dagsläget passerar många människor genom
området via de nu tillgängliga gång- och cykelvägarna. Dessa utgör en viktig länk mellan
Borgholm och Köpingsvik, samt möjliggör rekreation och friluftsliv i framförallt norra
delen av området även i nollalternativet.

Huvudalternativ
I huvudsak regleras följande i planen:
Bebyggelse av bostäder tillåts i planområdets södra del. En tall- och buskbeklädd yta i 
sydöstra planområdet tas bort och marken bebyggs. Även buskmark i sydväst försvinner 
och bebyggs. Mark i norr markeras som NATUR och våtmarken norr om den nya 
bebyggelsen samt öster och väster om grusvägen som löper i syd-nordlig riktning ska 
fortsatt vara våtmark. I norr tillåts även småbåtshamn och i väster anläggs en parkering 
i anslutning till Flundregatans förlängning in i planområdet. Dammar får anläggas inom 
markerade områden i den norra delen av planområdet. Största djup är 0,3 m över nollplan. 
Kortare sträckor gång- eller cykelvägar anläggs vid ett genomförande av planen för att 
ansluta dem till befintlig gatustruktur utanför södra delen av planområdet. Gator anläggs 
vid fastigheterna som en fortsättning av Laxgatan och en tvärgata till Rödstensgatan. 

Grönområdet vid Solbergamarken
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De befintliga tennis- och boulebanorna får planbestämmelsen idrottsanläggning med 
tillhörande parkeringsyta. Strandskyddet återinträder, men upphävande kommer att 
sökas för delar av norra planområdet. 

Samlad miljöbedömning av huvudalternativet
De naturmiljöer som påverkas är främst av klass 2, högt värde (1 ha igenväxande 
buskmark och örtrik grusmark) och klass 3, påtagligt värde (3 ha artrik buskmark och 
100 årig ekskog), inget område är av klass 1, högsta värde. Miljöerna som påverkas är 
relativt vanliga på Öland. Ett flertal skyddsåtgärder finns framtagna. Under förutsättning 
att skyddsåtgärder genomförs kan effekterna på ekologisk funktion och artmångfald 
mildras, effekterna bedöms då som måttliga. Konsekvenserna bedöms bli måttliga på 
naturmiljöerna.

Flera av arterna som finns inom detaljplaneområdet är skyddade och rödlistade på 
nationella grunder. Effekterna på arternas bevarandestatus är i artskyddsutredningen 
bedömd utifrån att ett antal skyddsåtgärder vidtas. Om skyddsåtgärderna vidtas bedöms 
att inga av arternas bevarandestatus riskeras varken lokalt, regionalt eller nationellt och 
konsekvenserna för arterna bedöms då bli måttliga. 

Hela miljökonsekvensbeskrivningen bifogas planhandlingarna.

Grönområdet vid Solbergamarken - vy från norr
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5. Tidigare ställningstaganden enligt Plan- och bygglagen
Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens 
markanvändning ska utvecklas på sikt. Översiktsplanen för Borgholms kommun (2002) 
anger att en detaljerad redovisning av den framtida mark- och vattenavändningen 
för Borgholms tätort kommer att redovisas i den fortsatta översiktsplanen genom en 
fördjupning av översiktsplanen. Övergripande anges att ny bebyggelse bör så långt 
möjligt anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning 
och färgsättning. 

En fördjupning av översiktsplanen för Borgholm – Köpingsvik har tagits fram och 
har nyligen antagits. För Solbergamarken anges området som ”Utredningsområde för 
fler och utökade byggrätter, bostäder prioriteras. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder bör 
utredas i samband med ny detaljplan. Viktigt att mark säkerställs för att ge plats åt 
åtgärder för att skydda bebyggelse vid stigande havsnivå samt dagvattenhantering. 
Särskilt viktigt att spara mark vid lågpunkter, längs kusten samt längs vägar. Stranden 
mellan strandpromenaden och vattnet ska hållas öppen för allmänhetens rekreation och 
det är viktigt att enskilda intressen inte inkräktar på allmänhetens fysiska eller visuella 
tillgång till området”.

Detaljplan
För området finns två detaljplaner som delas i fastighetsgränsen mellan Solberga 3:1 och 
Tings Ene 1:14. Grönområdet för de båda detaljplanerna anges som ”park eller plantering 
med gång och cykelväg”. Hamnområdet anges som fritidshamn. Detaljplanen för 
fastigheten Tings Ene 1:14 fastställdes 1966. Detaljplanen för Solberga 3:1 fastställdes 
1987.

Tidigare kommunala beslut
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade 2007-02-26 att godkänna ett 
förslag om en sammanhängande strandpromenad från yttre hamnen i Borgholm 
till Köpingsviken och Klintastranden. Denna skulle då passera inom det föreslagna 
planområdet. Det är dock möjligt att redan idag röra sig strandnära längs sträckan och det 
påpekas även vid beslutsgenomgången att projektet redan då var en del av kommunens 
planering och hänsyn fortlöpande tas för att möjliggöra strandpromenaden.
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Plankarta 
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6. Planförslaget och konsekvenser

Planbestämmelser på plankartan är juridiskt bindande. På hela kartan finns det linjer 
som är indelade i en hierarki. Dessa linjer betecknas som: 
        
   Plangräns
        Användningsgräns
       Egenskapsgräns
   Egenskapsgräns och administrativ gräns
   Illustrationslinje
   
Plangränsen anger gränsen för planområdet. En användningsgräns markerar gränsen 
för markanvändningen såsom bostäder och natur. En egenskapsgräns visar gränsen för 
egenskapsbestämmelser såsom ledningsområden, byggrätt eller höjd på byggnader. 
Egenskapsgränsen är underordnad användningsgränsen. Administrativ gräns avgränsar 
områden inom vilka det finns administrativa bestämmelser som t.ex. u-områden. 
Illustrationslinje är inte bindande och mer för att förtydliga vissa delar av planen. Nedan 
är exempel på hur linjer används på en plankarta. 

Nedan följer en beskrivning av föreslagna bestämmelser på plankartan.

Gator och gångvägar
Nya gator planläggs med bestämmelsen GATA. Genom området finns en gång- och 
cykelväg idag som är grusbelagd. Stråket går i öst-västlig riktning och planläggs med 
bestämmelsen GÅNG.

Natur
En rad utredningar visar på höga naturvärden i området. Utredningarna pekar även ut 
livsmiljöer för arter som bl.a. är rödlistade. Vidare redovisar utredningarna betydelsen 
av grönpassager för befintliga djurarter. Områden med särskilt höga naturvärden samt 
grönpassager skyddas genom bestämmelsen NATUR.

I den norra delen av området finns planer på att anlägga ett våtmarksområde. Hela detta 
området planläggs med bestämmelsen NATUR. Idag finns en naturlig våtmark i området 
och det vatten som kommer från klinten (söder om planområdet) måste fortsättningsvis 
tas omhand. Dammarna utformas på ett sådant sätt att känsliga djurarter fortsättningsvis 
kan få en bra livsmiljö i området. Innan anläggandet ska mer detaljerade instruktioner 
om utformning tas fram. 

B

NATUR

            Användningsgräns
Plangräns                                Egenskapsgräns
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Bebyggelse
Fastigheterna Solberga 3:1 samt Tings Ene 1:14 planläggs som bostadsändamål, B i den 
södra delen av planområdet. 

Teknisk anläggning
Centralt i området finns idag en pumpstation som planläggs med bestämmelsen E, teknisk 
anläggning. Ytterligare tre område anläggs med bestämmelsen E för att möjliggöra en 
utbyggnad av pumpstation, dagvattendamm och damm för bräddning.

Idrott
Inom området finns idag en tennisbana samt en boulebana. Dessa planläggs med 
bestämmelsen N, motionsanläggning.

Parkering
I den västra delen av planområdet finns en parkering som får beteckningen P. En ny 
parkering föreslås intill hamnen i nordväst.

Hamn
Markområdet inom hamnen planläggs med bestämmelsen V, småbåtshamn.

Vatten
Vattenområdet planläggs med bestämmelsen W1 och vattnet inom hamnområdet med 
bestämmelsen W2.

Lekplats
Nya bostäder planläggs inom ett område där det idag finns en lekplats. Lekplatsen flyttas  
och placeras centralt inom planområdet och planläggs med bestämmelsen lek.

Damm, våtmark och dike.
Tre dammar planeras anläggas inom planområdet för att gynna grod- och kräldjur. 

Den naturliga våtmarken är idag tidvis påverkad av saltvatteninträngning. Planerade 
grunda dammar ska likna de naturliga i området. Dammar ska inte byggas med tätskikt 
pga strömmande grundvatten. Dagvattendammen som ska anläggas i södra delen av 
våtmarksområdet, utanför strandskyddsområde, föreslås fungera som ett reningssteg 
för närsalter och föroreningar innan vattnet letar sig vidare till groddammarna och den 
naturliga våtmarken i norr. Även vatten från diket i öster ska ledas till dagvattendammen 
i söder. Dammen bör anläggas för att klara ett 10-års regn (ca 800 kubikmeter).

I den östra delen av planområdet finns ett mindre dike idag. Detta dike behöver ledas om 
varpå en planbestämmelse om dike anges på plankartan.
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Exploateringsgrad
Byggrätten anges med ett e på plankartan. För ny bebyggelse föreslås en byggrätt på 
totalt 210 kvm.
Nya fastigheter får bebyggas med ett bostadshus på maximalt 160 kvm. Därutöver får 
en komplementbyggnad (såsom garage) uppgå till 50 kvm.  
För samtliga bostadsfastigheter finns utöver ovanstående, byggrätter som är 
bygglovsbefriade enligt plan- och bygglagen:
Friggebod fristående 15 kvm
Skärmtak över entré/uteplats 15 kvm
Attefallstillbyggnad 15 kvm
Attefallshus fristående 25 kvm

Vid hamnen får sjöbodar uppföras med en största byggnadsarea på 15 kvm.

Begränsning av byggrätt
Områden som ej får bebyggas markeras med prickmark på kartan:

 
Det finns även områden på plankartan som anges med plus-tecken. Planbestämmelsen 
anger att marken enbart får förses med komplementbyggnad. Bestämmelsen syftar dels 
till att styra så att huvudbyggnaden hamnar centralt på tomten, dels för att den inte skall 
hamna för nära befintlig bebyggelse intill fastigheten Tings Ene 1:14.

 +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    +
   +    +     +    +    +     +   +    +    +    +

Placering
Huvudbyggnad och komplementbyggnader ska placeras minst  4 meter från tomtgräns. 
Garage ska placeras minst 2 meter från tomtgräns.

Fastighetsstorlek
Minsta tomtstorlek är 1000 kvm. En största fastighetstorlek regleras till 1400 och 1600 
kvm. 

Höjd på byggnader
För samtliga nya bostäder anges en maximal nockhöjd på 5 meter vilket möjliggör 1 
våning. Ny bebyggelse kommer att påverka utsikten över Kalmarsund för boende i 
området. Höjden hålls därför nere för att göra påverkan mindre. En högsta totalhöjd på 
komplementbyggnader regleras till 3,5 meter. Vid hamnen får sjöbodar uppföras med en 
maximal nockhöjd på 3 meter. Nockhöjden markeras med en symbol på plankartan: 

Utförande
Byggnad skall utföras med en minsta grundläggningsnivå på 2,8 meter över havet.
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Marklov
För fällning av större träd krävs marklov inom naturområden.

U-område
Område avsett för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Strandskydd
När en ny detaljplan upprättas återinträder det generella strandskyddet på 100 meter. För 
att kunna utföra åtgärder inom detta område måsta strandskyddet upphävas. på plankartan 
sätts en administrativ bestämmelse som redovisar att strandskydd ska upphävas för GATA 
och V. Områdena ligger inom strandskyddszonen. En illustrationslinje på plankartan 
visar den ungefärliga omfattningen av strandskyddet som återinträder.

Planförslagets övriga konsekvenser
Vatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Nya byggnader kan 
kopplas på det kommunala va-nätet. Borgholms Energi är huvudman. 

Översvämningsrisk
Området är idag låglänt och marknivån behöver höjas upp. Vid kraftiga stormar svämmas 
stora delar av området över. För att undvika översvämning krävs att ny byggnation 
anläggs enligt de riktlinjer som anges i dagvattenutredningen:

Grundvattnet ligger klart över marknivån idag pga det höga vattentrycket i området som 
skapats genom nivåskillnader i landskapet och täta jordarter. De naturliga våtmarkerna i 
norr hålls blöta genom utströmning av grundvatten från underliggande skiffer. Genom att 
inte schakta för djupt vid byggnation och därefter fylla ut marken med ett material med 
låg vattengenomsläpplighet toppat med ett dräneringsskikt för att motverka stigande 
grundvattenyta bedöms inte vattentrycket i marken förändras. Vattentrycket kan dock 
tillfälligt påverkas men återskapas vid utfyllnad. Ledningsgravar ska tätas med lera för 
att förhindra avrinning.

Vallar i nordväst vilka ska skydda mot inträngning av saltvatten ska anpassas med en 
öppning där vatten kan strömma ut vid hög nederbörd. 

Dagvatten från väg 136 och från lokalgator kan ledas till svackdiken för att minimera 
risker för föroreningar på yt- och grundvatten. Svackdiken vid väg 136 kan även bromsa 
ytvatten söderifrån.
Vattenskyddsområdets grundvatten bedöms sannolikt inte påverkas då grundvattnet 
inom skyddszonen finns i jordlagren ovanpå berg söder om väg 136. Om kanaliseringar 
fanns vore det troligt att vattnet redan skulle strömma ut från täkten. Det finns dock 
en risk att tilltäppta sprickbildningar kan öppnas vid grävning och schaktning. Risken 
bedöms dock som minimal. 
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Miljökvalitetsnormer
Vatten som kan påverkas är kustvattenförkomst (M n Kalmarsunds utsjövatten) 
där det bedöms föreligga risk att inte uppnå god kemisk eller ekologisk status till år 
2021. Grundvattenförekomst inom området tillhör Mörbylånga-Borgholms kalkberg 
där den kemiska statusen är bedömd som god men där det föreligger en risk att inte 
uppnå god kvantitativ status till år 2021. Planområdet påverkas även av vatten från 
vattenförekomsten Västra Ölands kalkberg. Bedömningen är densamma som för tidigare 
grundvattenförekomst. Underlaget till bedömningarna för grundvattenförekomsterna är 
hämtade från VISS (Vatteninformationssystem). 

MKN för buller, Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller som inte får 
överstigas. 

I norra delen av området kan våtmarksstrukturen bevaras. De vattenhållande/renande/
fördröjande egenskaperna kan bibehållas och få en förbättrad funktion samtidigt som 
habitatet kan stärkas för skyddsvärda arter.

Med dessa åtgärder bör MKN för vatten ej försämras trots exploatering av området. 

Riksintresse
Planens genomförande bedöms endast innebära en marginell påverkan på riksintressen 
för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen. Större delen av området mellan Borgholm 
och Köpingsvik är redan bebyggt med bostäder. Grönområdet används som ett strövom-
råde men är relativt svårtillgängligt då marken inte har röjts regelbundet. Planförslaget 
inkräktar dock till viss del på det rörliga friluftslivet eftersom området idag består av ett 
sammanhängande grönområde. 

Den nya planen föreslår att norra delen av planområdet anläggs som ett våtmarksområde 
med infiltrationsdammar. Detta innebär att området närmast vattnet inte privatiseras 
utan hålls öppet för friluftslivet. Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 
(MB) 3, 4 och 5 kapitel. 

Medverkande tjänstepersoner
Kommunledningsförvaltningen   

Thomas Nilausen  Helene Wertwein Haavikko  Magnus Juhlin
Planarkitekt   Miljöhandläggare   Plan- och byggchef
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7. Genomförandebeskrivning
Inledning
Genomförandebeskrivningen beskriver hur planen ska genomföras och vilka konse-
kvenser det får. Den redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighets-
rättsliga åtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen. Genomförandebeskrivning-
en har dock ingen självständig rättsverkan. 

Sammanfattning av detaljplanen
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i södra delområdet för 
att vid den norra delen, i anslutning till strandlinjen, utveckla naturområdet

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett 
utökat planförfarande. Tillfälle att ta del av planförslaget och lämna synpunkter föreligger 
i samrådsskedet samt i granskningsskedet. Inför antagande redovisar kommunen de 
synpunkter som har inkommit under granskningsskedet samt kommenterar och ger 
förslag till eventuella justeringar av planförslaget i ett granskningsutlåtande. 
 
Tidplan, reviderad
Projektet är komplext och det har inkommit många synpunkter vilket gjort att tidplanen 
blivit justerad vid flertalet tillfällen. Inför antagande ser tidplanen ut enligt följande: 

Tid            Planprocess 
Juni 2017           Samråd
Januari 2019      Granskning
Sista kvartalet 2019          Antaganedbeslut i kommunfullmäktige

Tidsplanen kan komma att justeras under den fortsatta planprocessen.

Genomförande
Planens genomförandetid är 5 år från den dag beslutet att anta planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att, efter ansökan om 
bygglov, få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren 
ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller 
upphäva planen. Detaljplanen är dock gällande tills dess att ny detaljplan tas fram.

Ansvarsfördelning
Anläggning   Drift
Allmänt va-nät  BEAB
El och bredband  E.ON
Tele    Skanova
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Huvudmannaskap
Både kommunalt och enskilt huvudmannaskap förekommer i planområdet.
Kommunalt huvudmannaskap anges för de grönytor samt för de gångvägar som planlagts 
inom området. Gator för att ansluta tillkommande fastigheter inom planområdet 
till vägnätet ges enskilt huvudmannaskap. De vägar som ska anslutas till ingår i 
gemesamhetsanläggningar. En anläggningsförrättning genom Lantmäteriet kommer att 
behöva genomföras. Ansökan om lantmäteriförrättning regleras i exploateringsavtalet 
som upprättas i anslutning till planens antagande.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagna nya bostadstomter bildas genom avstyckning. Antalet fastigheter som får 
avstyckas regleras genom största och minsta fastighetsstorlek i detaljplanen

Exploateringsavtal
Mellan markägare tillika exploatör för det västra området och kommunen ska 
exploateringsavtal avseende planens genomförande tecknas. Avtalen ska reglera 
fastighetsreglering av allmän plats, fördelning av kostnader för utbyggnad av allmän 
plats vilket inkluderar dagvattenanläggning och en utveckling av befintlig natur till ett 
rekreativt område. 
Avtalen ska föreligga senast när detaljplanen vinner laga kraft. 

Köpekontrakt
Kommunal kvartersmark kommer att försäljas till intressenter genom köpekontrakt.
.
Arrendeavtal
Delar av planområdet är upplåtna med arrenderätt. Genomförandet av planen kommer 
att förändra arrendeförhållandena.

Ekonomiska frågor
Elofs Källa AB är exploatör för Solberga 3:1 och kommunen är exploatör för Tings Ene 
1:14. 

Respektive fastighetsägare bekostar utbyggnad av va-nätet inom planområdet. 
Anslutningsavgifter etc. tas ut enligt för varje nätoperatör gällande taxa.
Kapacitetsökning samt förnyelse av befintliga VA nät kan komma att krävas. Åtgärder för 
kapacitetsökning kan komma att medföra omfattande arbete i och utanför planområdet 
i nätet. 

Bygglov och bygganmälan kommer att krävas för ny bebyggelse enligt bestämmelserna 
i Plan- och bygglagen. Avgifterna för bygglov debiteras enligt gällande taxa. Vid 
handläggningen av bygglov kommer även en planavgift att tas ut för de fastigheter som 
inte omfattas av exploateringsavtalet. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder, som är en förutsättning 
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för planens genomförande.
Gemensamhetsanläggningar i anslutning till planområdet ska omprövas, kostnader för 
förrättning fördelas på respektive exploatör.
Allmän plats ska, i den mån det finns önskemål och behov av  att göra detta, 
fastighetsregleras till kommunen.

Utredningar
Med utredningar menas sådana som krävs inför bygglov/byggsamråd. Byggherrarna 
bekostar dessa.

Byggskedet
Respektive byggherre ansvarar för och bekostar eventuell besiktning av grannfastigheter 
innan byggnation påbörjas. Det ligger i byggherrens intresse att vidta åtgärder mot 
byggrelaterade skador.

Geoteknik
Översiktlig geoteknisk utredning visar att grundläggning av byggnader och anläggningar 
till övervägande del kommer att utföras på lera och för övriga ytor i friktionsjord. Tunga 
byggnader eller konstruktioner med stora punktlaster kan erfordra förstärkningsåtgärder.

Dagvatten
I samband med bygglov/byggsamråd kan det med fördel redovisas hur fördröjning av 
dagvatten kommer att ske. Dagvatten från planområdet kommer slutligen att samlas i 
utjämningsmagasin i planområdets mitt omedelbart väster om den gång- och cykelväg 
som löper nord-sydligt genom området. Utjämningsmagasinet ska ge möjlighet att 
kontrollera utflödet till intilliggande naturliga våtmarker för ytterligare rening innan 
dagvatten tillåts passera till kusten. 
Kostnader för anläggandet av dagvattendamm fördelas i exploateringsavtalet.
Dagvattendamm och groddammar m.m. inom våtmarksområdet kräver skötsel för en 
obestämd framtid. Markägaren, som i detta fall blir kommunen, förbinder sig att ansvara 
för skötsel samt att stå för de kostnader som det är förenat med då våtmarksområdet och 
dess invånare är beroende av att en sådan lösning fungerar. 

För planens genomförande ska dispens eller upphävande från strandskyddet sökas så 
snart utformningen av dagvattenlösning är känd och skälen för dispens eller upphävande 
kan formuleras.
I planområdets östra del behöver befintlig dagvattenledning flyttas något väster ut och 
rätas upp. Dagvattenledningen förlängs och ansluts till ett svackdike som kommunen är 
huvudman för.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Nedan beskrivs vilka fastigheter/samfälligheter som berörs av denna planläggning och 
hur. I beskrivningen tas inte den kommunala fastigheten med.
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Solberga 3:1
Mark för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, vilket avser den markyta som 
utgörs av dagvattendamm (E1) samt de omgivande markytor som avgränsas av gångväg 
i öster, söder och sydväst, i norr av hamn och  i nordväst av gata ner till hamn, ska 
överföras till kommunan.
Gemensamhetsanläggningarna som belastar fastigheten Solberga GA:7, GA:3, GA:1 
omprövas och ny mark från fastigheten kommer att ingå.

Solberga GA:7
Anläggningen omprövas så att väg till hamnen inkluderas, Flundregatan förlängs. 
Fastigheten Solberga 3:1 med motionsanläggning och hamn bör vara del i 
gemensamhetsanläggning.

Solberga GA:5
Gemensamhetsanläggningen ska ombildas till att omfatta vägar på allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. Tillkommande väg inom plan, förlängningen av Bergstigen, 
avses att ingå i anläggningen.

Grönområde som utgör allmän platsmark, dike och naturmark mellan gångväg och ny 
bostadsmark på västra sidan, ska återgå till kommunen.  

Gemensamhetsanläggningen omfattar inte den västra sidan av den nya bostadsmarken 
som är i direkt anslutning till mark avsedd för dike. 

Solberga GA:3
Gemensamhetsanläggningen ska ombildas till att omfatta vägar på allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. Tillkommande väg inom planområdet, förlängningen av 
Laxgatan, avses att ingå i anläggningen.

Fastigheter utanför planområdet
Solberga 19:10 och 19:13
Mellan fastigheterna har ny väg planlagts som får till följd att fastigheterna inte längre 
utgör hörntomter

Solberga 19:11 och 19:14
Genom förlängning av Bergsstigen finns inte längre behovet av vändplats. Markområdet 
ges bestämmelsen kvartersmark för bostäder och fastigheterna kan efter överenskommelse 
utökas med motsvarande yta.

Solberga 19:28 och 19:29
Genom att gång- och cykelvägen tas bort mellan fastigheterna och ytan planläggs som 
kvartersmark med bostadsändamål kommer fastigheterna att, efter överenskommelse, 
kunna utökas.
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Solberga 3:100, 3:105 och 3:106
Laxgatan förlängs och ny kvartersmark tillskapas inom den nya planen. Avståndet till 
kvartersmark är cirka 20 meter samt ytterligare 4 meters avstånd från tomtgräns för 
huvudbyggnad.

Tillstånd
Följande tillstånd kan komma att krävas.
• Upphävande av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap 18§ inom område som beskrivs 
på plankartan. 
• Anmälan alt. tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken för anläggande 
av dammar.
• Dispens för markavvattning. 
• Artskyddsdispens. Söks i samband med ansökan om vattenverksamhet.
• Anmälan om samråd enligt MB 12:6. 
• Bygglov enligt PBL
• Ansökan om marklov hos kommunen för avsevärd markhöjning (0,5 meter) inom 
detaljplanelagt område.

Medverkande tjänstepersoner
Kommunledningsförvaltningen 

Alexander Sundstedt
Mark- och exploateringsstrateg
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KOSTNADSBEDÖMNING DAGVATTENDAMMAR 
SOLBERGAMARKEN 

På uppdrag av Borgholms kommun arbetar Structor Miljö Öst AB med frågor rörande 
dagvattenhantering för området Solbergamarken där nya bostäder ska byggas. Under 
2017 utreddes dagvattenfrågan översiktlig och förslag till lösningar till fördröjning och 
rening av dagvatten togs fram. Som tilläggsuppdrag har det nu efterfrågats en 
kostnadsbedömning för de föreslagna lösningarna, vilken presenteras i detta PM.  

 

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV SYSTEM 

Dagvatten som uppstår genom takavvattning och andra ytor på bebyggda fastigheter  
infiltreras i marken inom varje fastighet. Vatten som inte kan infiltreras behöver kunna 
rinna av på markytan. Markytan inom hela det bebyggda området i söder planeras så att 
det lutar bort ifrån byggnader och så att vatten kan rinna norrut mot en dagvattendamm.  
Den östra delen av planområdet har, naturligt, avrinning mot ett grävt dike som rinner ut 
i havet mot nordost. Vatten från denna del bör ändå ledas till dagvattendammen för att 
kunna behandla dagvattnet. Vid projektering och utförande planeras marklutningar och 
ledningslutningar så att vattnet samlas in till dagvattendammen. 
 
Gator och andra hårda ytor kan eventuellt behöva förses med dagvattenbrunnar och 
dagvattenledningar som leder vattnet till dagvattendammen. Insamling av dagvatten kan 
alternativt göras i flacka diken vid sidan av gatorna eller i parkmark mellan tomter. 
Flödet mot dagvattendammen blir då långsammare, vilket är en fördel för 
vattenbehandlingen i dammen. En dagvattendamm för utjämning av flödet samt 
behandling av dagvattnet placeras strax norr om bebyggelsen där nivåskillnaden till 
tänkt bebyggelse i söder är tillräckligt stor för att det ska det ska kunna bli bra fall mot 
dammen och där det finns förutsättningar att bygga en damm med tillräcklig 
utjämningsvolym. Dagvattendammen bör inte schaktas ned alltför djupt i befintlig jord 
eftersom inläckaget av grundvatten från underliggande morän då riskerar att öka. För att 
undvika bottenupptryckning rekommenderas att dammarna anläggs utan tätduk. 
 
Förslag på placering av en damm tillsammans med förslag på bottennivå samt högsta 
och lägsta vattennivå visas i figur 1. Dammens föreslås bli ca 1500 m2 och kan ges en 
totalvolym av minst 1000 m3 med en utjämningsvolym mellan 600 m3 och 800 m3. 
 
 

  Solbergamarken dagvatten
 17009
 2019-10-15
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Figur 1: Översiktlig beskrivning av dagvattendammar. 

 
Dagvattendamm, utjämning och behandling 
Dammen utformas så att den utöver utjämning har följande funktioner 
 

· Partikelavskiljning. Uppehållstid och flödesväg genom dammen ska vara 
sådan att utgående vatten blir ett klart vatten. 
 

· Oljeavskiljning. Olja och andra skadliga ämnen som kan flyta på vattenytan 
behöver avskiljas eller brytas ner. 
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· Syresättning och biologisk aktivitet. Vattnet i dagvattendammen behöver 
vara syresatt för att befrämja biologisk aktivitet och så att det inte uppstår 
dålig lukt av svavelvätebildning. 

 
· Vegetation. Vegetation i dammen kan bidra till vattenreningen och gör 

dammen mera naturliknande. 
 

· Flödesreglering. Utgående vatten behöver kunna regleras och fördelas på 
naturdammar nedströms. 

 
· Estetik. Dammar som har vacker utformning brukar uppfattas som ett 

positivt inslag i miljön. 
 

Grunda dammar för groddjur och våtmarksvegetation 
Utgående vatten från dagvattendammen leds vidare i två olika avrinningsstråk som finns 
naturligt i den flacka terrängen. Vattensamlingarna som då uppstår blir mycket grunda, 
endast någon decimeter djupa och kan förväntas torka ut under torrperioder. På några 
mindre delytor av översvämningsmarken grävs fördjupningar med flacka kanter 1:10. 
Dessa fördjupningar bör med hjälp av grundvattenutströmning kunna förbli vattenfyllda 
året runt och behöver också anpassas med vegetation i och vid sidan av dammarna så att 
de blir bra leklokaler för groddjur. Bottennivån i fördjupningarna behöver förmodligen 
provas ut praktiskt för att vattennivån ska bli lagom och vattentillströmningen tillräcklig 
för att hålla fördjupningarna vattenfyllda året runt. Området med grunda dammar ligger 
ca 1 m över nuvarande havsnivå och kan därför förväntas bli översvämmade av havet 
vid återkommande tillfällen.  
 
Detaljutformning av de grunda dammarna bör göras i samband med projektering av 
dagvattensystem, vägar, gång och cykelvägar samt grönytor i området så att det inte 
uppstår konflikt mellan översvämningsytor, strömningsvägar för vattnet.  
 

KOSTNADSBEDÖMNING DAGVATTENDAMMAR 

Kostnadsbedömningen för att anlägga en större dagvattendamm och tre mindre dammar 
för groddjur är översiktlig och bygger på uppskattade kostnader för olika delmoment. 
Hur stora anläggningskostnader det blir i praktiken beror på hur arbetet läggs upp, om 
det görs med interna resurser eller om det handlas upp som en separat entreprenad eller 
som en del i en större entreprenad.  
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Tabell 1. Uppskattade kostnader, anläggande av dagvattendammar 

  

Delmoment Uppskattad kostnad (kr) 

Schaktning samt transport av massor  
(1300 m3) inom området 

130 000 

Borttagning vegetation/röjning 100 000 

Inköp singel/makadam 100 000 

Inlopps/utloppsanläggningar till dammar 160 000 

Träskärm för oljeavskiljning 100 000 

Geotextil 1 000 

Plantering av växter/estetik/grodor 80 000 

Vägtrummor, vattenpassage vägar 40 000 

Diverse, oförutsett, ca 10 % 70 000 

OH-kostnad, projektering, byggledning ca 25% 180 000 

Summa 961 000 

 

Kostnader för ledningsdragning och övrig dagvatteninsamling från bostadsområde samt 
brunnar etc. i gator är inte medräknat i kalkylen. Beräkningen avser endast 
behandlingsdammar.  

Det är troligtvis möjligt att få ned kostnaderna för entreprenadarbeten och material om 
det i samband med detaljprojektering görs en mer specifik teknisk beskrivning med 
mängdförteckning som kan användas vid upphandling av entreprenad. Särskilt om 
dammarna läggs som en del i en större entreprenad med mycket andra markarbeten så 
kan priserna bli lägre. Om delar av arbetet görs internt minskar arbetskostnaderna samt 
de administrativa så kallade OH-kostnaderna.  

Kostnader för växtplantering och anpassning av dammarna för groddjur påverkas 
mycket av hur mycket detalj-expert- och handarbete utformningen kräver.  
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SLUTSATS OCH REKOMMENDATION   

Den översiktligt uppskattade kostnaden för anläggande av en större dagvattendamm 
med oljeavskiljare och tre mindre dammar för grodor är ca 960 000 kr. Kostnaden 
bedöms vara rimlig om det läggs resurser på en noggrann projektering där det görs 
speciell hänsyn till grodor och andra naturvärden samt att arbetet handlas upp som en 
separat entreprenad. För att få ner kostnaderna kan arbeta göras med interna resurser 
och eller kombineras med andra entreprenadjobb som ändå ska utföras. För att kunna 
lämna ut förfrågan för upphandling av entreprenad rekommenderas först genomförande 
av detaljprojektering samt upprättande av teknisk beskrivning och mängdförteckning. 

 

 

Kalmar 2019-10-15 
Structor Miljö Öst AB 

 

   

Teresia Börjesson  Daniel Glatz 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-22 165

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 165 Dnr 2015/36 214 KS

Detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta detaljplan för Solberga 3:1 med flera fastigheter; Solbergamarken.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2019-09-25 § 178 kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen med tillhörande granskningsutlåtanden.

Syftet med en ny detaljplan är att dels möjliggöra bostadsbebyggelse i området 
samt dels att iordningställa ett större våtmarkssystem i den norra delen av planom-
rådet.

För området finns två detaljplaner som delas i fastighetsgränsen mellan Solberga 
3:1 och Tings Ene 1:14. Detaljplanen för fastigheten Tings Ene1:14 fastställdes 
1966. Detaljplanen för Solberga 3:1 fastställdes 1987. Marken, som i det nya detalj-
planeförslaget möjliggörs för Bostadsbebyggelse, är i de gamla planerna planlagd 
för ”park eller plantering med gång och cykelväg”.

Då området ligger i ett strandnära läge, i närhet av våtmarksområde, inom mark där 
geotekniska förhållanden kräver påtagliga insatser och inom område med höga na-
turvärden har detaljplanearbetet krävt att tio olika utredningar upprättats, inklusive 
en miljökonsekvensbeskrivning. Dessa finns med som underlag för beslut.

Inom planområdet ska dagvattendammar och groddammar anläggas. Kostnaden för 
anläggandet av dessa dammar fördelas mellan Fastighetsägarna till Solberga 3:1 
och kommunen. Efter anläggande kommer dammarna dock att kräva skötsel vilket 
bekostas av fastighetsägaren som efter fastighetsregleringar blir kommunen.
Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande 

Beslutsunderlag
Detaljplan med tillhörande handlingar.
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-25 § 178.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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                                       Granskningsutlåtande 
Solbergamarken

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

Upprättad 2019-09-09

Datum
Beslut om planuppdrag:2014-12-03

Beslut om samråd:    2017-06-01 

Samrådstid:     2017-06-13 - 2017-08-11

Beslut om granskning:   2018-06-28

 Ny information inkom och granskningen genomfördes inte.

 Handlingarna omarbetades under hösten 2018

Beslut om att upphäva tidigare granskningsbeslut: 2018-12-06

Beslut om granskning på nya handlingar: 2018-12-06

Granskningstid:     2019-01-21 - 2019-02-11

Redogörelse för processen
Planförslaget var under granskningsstiden tillgängligt på kommunens hemsida, på stadshuset samt 
biblioteket i Borgholm.

Annons om granskning infördes i lokaltidningarna Barometern, Östra Småland och Ölandsbladet 
2019-01-19. Granskningshandlingar sändes till sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning. 
Planförslaget remitterades och sändes för kännedom till myndigheter m.fl. enligt utsändningslista.

Inkomna yttranden under granskningstiden presenteras i detta utlåtande.   En del yttranden har 
kortats ner och förekommer i något redigerat skick. All saktext finns dock med. Yttranden i sin hel-
het finns att tillgå på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen har kommenterat yttranden och 
tagit ställning till ändringar. 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE FÖR SOLBERGA 3:1 M.FL.  ”SOLBERGAMARKEN” 
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                                       Granskningsutlåtande 
Solbergamarken

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

Sammanfattning
Länsstyrelsen lyfter fråor om strandskydd och miljökvalitetsnormer knutna till dagvattenhantering. 
Majoritet av inkomna synpunkter från enskilda fastighetsägare fokuserar på frågor kring naturvärden och 
geotekniska frågor. Även frågor om tillkommande trafik, buller, utsikt och fastighetsvärde lyfts. 

Naturvärden
Områdets höga naturvärde lyfts i många av yttrandena och det frågas varför kommunen bebygger det sista 
grönområdet mellan Borgholm och Köpingsvik. 

Kommunens uppfattning och politiska ställningstagande är att Borgholm och Köpingsvik ska kunna 
ges möjlighet att växa. Söder om väg 136 är en majoritet av den oexploaterade marken jordbruksmark. 
Jordbruket utgör den största delen av näringslivet på Öland och jorden är mycket bördig. Borgholms 
kommun ser därför positivt på att förtäta redan bebyggda områden och har pekat ut Solbergamarken i en 
fördjupning av översiktsplanen.  
Kommunens bedömning är att planförslaget är utformat på ett sådant sätt att växt- och djurlivet 
fortsättningsvis ska kunna gynnas i området då grönstråk sparas ut, dammar skapas och området närmast 
vattnet görs mer tillgängligt för friluftslivet. Syftet med planen är att möjliggöra för bebyggelse och 
samtidigt iordningställa våtmarksområdet inom norra delen av planområdet. Den tänkta bostadsmarken 
ska hjälpa till att finansiera naturvården.  

Geoteknik
Många är oroade över att markens bärighet skall ändras och orsaka sättningar på befintliga byggnader. En 
fråga som ställs är vem som bär ansvaret och tar kostnaderna om befintliga hus skadas?

Enligt den geotekniska undersöknings om gjorts för området är det möjligt att uppföra byggnader 
om det görs på rätt sätt. Den geotekniska undersökningen betonar att det bara ska grävas där det ska 
placeras bostäder och följs även övriga instruktioner i undersökningen ska det inte bli några problem med 
uppträngande vatten eller förflyttning av jordar då lanskapet är förhållandevis flackt. Men det är viktigt att 
det inför genomförande av byggnation inom planen tas fram mer detaljerade instruktioner. 
Avtal samt planbestämmelser styr så byggnation ska ske på det sätt som utredningarna föreskriver. 

Kommunen har haft kontakt med jurister på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i frågan. Om 
sättningar trots allt skulle uppstå finns ett regelverk som fångar upp det. Det behöver utredas om den 
som bebyggt marken genomfört markarbeten enligt avtal och regler eller  om det är något annat som har 
orsakat sättningarna. 

Trafik och buller 
En del synpunkter berör att dagens gator är för smala för att tåla utökad trafik samt att de inte går att 
bredda. Ökat slitage på vägarna, gatubelysning mm kan innebära en ökad avgift.

Kommunens bedömning är att de tillkommande bostäderna är så få att  befintliga gator är tillräckliga. 
Buller bedöms uppkomma i anslutning till anläggningsskedet men att det därefter inte kommer vara på 
skadliga nivåer. 
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Minskat fastighetsvärde
Boende som idag har utsikt över Kalmarsund är bekymrade  över att fastighetens värde kommer att 
minska. En del anser att dom har rätt att kräva skadestånd för det minskade fastighetsvärdet.

Kommunen förstår att många är bekymrade över den ändrade landskapsbilden. Kommunens uppfattning 
är dock att en enskild fastighetsägare inte äger rätten till sin utsikt. Efter granskning av olika rättsfall kan 
inte kommunen se att det går att kräva skadestånd på grund av de ändringarna som detaljplanen innebär.
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1.     Länsstyrelsen                                                                                                              

MYNDIGHETER OCH REMISSINSTANSER

Strandskydd
Av Länsstyrelsens samrådsyttrande (2017-08-30, 
dnr. 402-4767-17) framgick dels att
planhandlingarna var motstridiga om huruvida 
strandskyddet skulle upphävas i detaljplanen 
eller inte, dels att kommunen inte hade redovisat 
särskilda skäl för att upphäva strandskyddet. 
Synpunkterna kvarstår i huvudsak.

Så som plankartan i granskningshandlingarna 
är utformad har kommunen föreslagit ett 
upphävande av strandskyddet inom hela 
planområdet, det vill säga inte bara inom 
NATUR, utan också inom GATA,
W1 och V. Länsstyrelsen konstaterar att 
kommunen fortfarande inte har redovisat 
särskilda skäl för upphävande av strandskyddet för 
GATA, W1 och V. Vad avser V gör Länsstyrelsen 
dessutom bedömningen att det saknas särskilda 
skäl som är tillämpbara, varför strandskyddet ska 
ligga kvar inom V. Länsstyrelsen saknar dessutom 
en motivering från kommunens sida om varför 
ett upphävande av strandskyddet kan anses 
vara förenligt med strandskyddets två syften; 
att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet. 

Dagvattendammar och groddammar som 
kommunen föreslår inom NATUR förutsätter 
en prövning om vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken innan de kan anläggas. I samband 
med denna prövning prövas även strandskyddet. 
Kommunen ska därför låta strandskyddet ligga 
kvar inom NATUR eftersom denna prövning görs 
av Länsstyrelsen i samband med en anmälan om
vattenverksamhet.

Länsstyrelsen vill i sammanhanget upplysa 
kommunen om att upphävande av strandskydd 
som enbart kommer till uttryck i en 
planbestämmelse och inte särskilt markerats på 
plankartan är en brist enligt 4 kap. 30 § PBL 
(2010:900) som i sig är grund för upphävande av 
en detaljplan, se dom från Mark- och

1. Plankartan uppdateras med bestämmelse
om att strandskydd ska upphävas inom mark 
för GATA och V, inom den nordvästra sidan av 
plankartan. 

2. NATUR lämnas utanför område där 
strandskydd ska upphävas för en senare prövning i 
samband med vattenverksamhet. 

För V ska strandskyddet upphävas då det finns 
byggrätter inom området. Det särskilda skälet som 
då används för motivering är att marken behövs 
för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses 
utanför området.

3. Markområdet för GATA behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området med hänsyn 
till bebyggelse och infrastruktur för att främja 
tätortsutveckling. 

Strandskyddet för W1 ska inte upphävas. 

4. Att upphäva strandskyddet för GATA 
förbättrar tillgängligheten till platsen som redan 
idag är tillgängligt via gångstråk. I och med att 
ett gångstråk finns på platsen idag så bedömer 
kommunen att ett upphävande av strandskyddet 
inte kommer skapa en försämring för växt- och 
djurliv i anknytning till platsen.  

Dagvatten
Dagvattendammen, som den föreslås ligga 
enligt planförslaget, ligger bra i förhållande till 
föreslagen byggnation gällande fall och tekniska 
förutsättningar vid anläggande. Dock är den 
inte långsiktigt klimatanpassad men är skyddad 
mot den havsnivåvariation som kan förekomma 
idag. Enligt vad kommunen kan se med hjälp 
av kartunderlag från SMHI är att det inom en 
ungefärlig 30-års period finns goda möjligheter 
för dagvattendammen att klara av sin uppgift med 
hänsyn till en medelhavsnivåhöjning. Information 
om havsnivåhöjning efter en 30-års period visar att 

Länsstyrelsens synpunkter: Kommunens svar:
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det sannolikt blir svårt för dagvattendammen att, 
i det utpekade läget, kunna uppfylla renande och 
fördröjande funktioner till följd av inträngande 
vatten från sundet. Borgholms kommun är 
medveten om dagvattenfrågans vikt och jobbar 
för att få till ett övergripande sätta att hantera 
dagvatten på. Det bör med stor sannolikhet finnas 
både en klar strategi över hur dagvattenhantering 
ska gå till inom kommunen, tekniska lösningar 
samt ett mycket bättre lagstöd för att styra 
dagvattenhantering på vid den tidpunkt då 
dagvattendammen eventuellt behöver uppgraderas.

Miljökvalitetsnormer
I utredningen, Rapport – geoteknik och dagvatten, 
föreslås en rad olika renande och filtrerande 
funktioner som t.ex. partikelavskiljning och 
syresättning och biologisk aktivitet, utöver den 
utjämnande funktion som dagvattendammen ska 
ha. I kombination med föreslagen placering och 
utformning bedömer kommunen att det finns 
goda förutsättningar för att dagvattendammen ska 
ha en god renande funktion.  

miljööverdomstolen 2019-01-22 (Mål nr. P 
5134–18). 

Sammanfattningsvis ser Länsstyrelsen att 
planförslaget innehåller stora brister med avseende 
på strandskyddet. 
Senast inför planens antagande måste kommunen 
därför:
1. På plankartan särskilt markera var 
strandskyddet ska upphävas
2. Låta strandskyddet ligga kvar inom NATUR 
och V
3. Redovisa särskilda skäl för att upphäva 
strandskyddet inom GATA och W1
4. Motivera varför ett upphävande av 
strandskyddet inom GATA och W1 är förenligt 
med strandskyddets två syften

Miljökvalitetsnormer
Kommunen har på ett bra sätt besvarat flera av de 
frågor som Länsstyrelsen ställde i samrådsskedet
avseende miljökvalitetsnormer för vatten 
och dagvattenhantering. Länsstyrelsen ser 
emellertid att det kvarstår oklarheter kring 
dagvattendammens låglänta placering och 
konstruktion. Senast inför detaljplanens 
antagande måste kommunen därför:
• Klargöra om dagvattendammen kommer att ha 
relevant renande funktion innan dagvattnet når 
föreslagna groddammar och havet?
• Hur dagvattendammen ska klimatanpassas? 
I framtiden bedöms inte bara havsnivåerna att 
stiga, även nederbörden bedöms bli allt kraftigare 
i form av ihållande skyfall. Därför saknar 
Länsstyrelsen ett resonemang om vad som kan 
ske vid kraftiga nederbördsmängder kopplat 
till dagvattendammens föreslagna konstruktion 
(exempelvis höjdsättning och vallar) samt 
dimensionering (bland annat för volymer).

Vid prövning av föreslagna dagvatten- och 
groddammar enligt 11 kap miljöbalken ska även 
de skyddsåtgärder som kommunen specificerat i 
12:6-samrådet uppfyllas avseende placering och 
konstruktion samt koppling till planområdets 
dagvattenhantering, se Länsstyrelsens beslut 
(2016-11- 25, dnr. 525-5026-16). Detta för att 
säkra överlevnad av bland annat långbensgroda 
och salamander. 

Länsstyrelsens synpunkter forts: Kommunens svar forts:
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Länsstyrelsens synpunkter forts.:

Även om det är ambitiöst att kommunen 
har infört en planbestämmelse som villkorar 
startbesked för bostadshus med att anläggning 
för dagvatten måste ha kommit till stånd, så 
saknar denna planbestämmelse lagstöd enligt 
vad som framgår i 4 kap. 14 § PBL. Ett sådant 
villkorande kan bara ske om kommunen inte ska 
vara huvudman för anläggningen. Av plankartan 
framgår det att området med NATUR har 
kommunalt huvudmannaskap.

Kommunens svar forts.:
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Lantmätriets synpunkter:

För plangenomförandet viktiga frågor där 
planen måste förbättras
 
Exploateringsavtal
Konstaderna för omprövning av 
gemensamhetsanläggningarna nämns ej.

Ersättning för minskande av ga
Gemensamhetsanläggningen Solberga ga:5 behöver 
som en följd av planförslaget omprövas och 
omfördelning minskning av de upplåtna områdena 
behöver ske. Enligt 40 a § anläggningslagen ska 
ägaren till den mark som blir av med belastning av 
en ga betala ersättning till de fastigheter som deltar 
i ga:n. I planbeskrivningen nämns inget om dessa 
regler som inte är dispositiva och numera gäller när 
en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning.

Befintlig ledningsrätt
Nuvarande ledningsrätt 0885-1937.1 i nord-
sydligriktning har ej reserverats med u-område. 
Området norr om bla fastigheterna Solberga
19:28-29.

Delar av planen som bör förbättras
Översyn gällande tomt/fastighetsgräns
I planbeskrivningen blandas begreppen tomt/
fastighetsgräns vilket medför en förvirring.

2.     Lantmäteriet                                                                                                               
Kommunens kommentar:

Planbeskrivningen kompletteras med Information 
om att kostnader uppstår i samband med 
omprövning av gemensamhetsanläggningarna. 

Planbeskrivningen kompletteras med Information 
om reglerna och att ersättning ska betalas.  

Den ledning som tas upp i yttrandet bör vara den 
dagvattenledning som idag mynnar ut i ett mindre 
dike som går i nord-sydlig riktning genom delar av 
planområdets sydöstra del. Tanken är att diket ska 
flyttas österut och att dagvattenledningen får en 
ny dragning som då blir inom det u-område som 
skapats på de södra delarna av fastigheterna strax 
norr om Solberga 19:28-29.  

Texterna korrigeras innan antagande

166



9

                                       Granskningsutlåtande 
Solbergamarken

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

3.     Trafikverket                                                                                                                

Trafikverkets synpunkter:

Granskning
Trafikverket har tagit del av granskningshand-
lingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens 
syfte är att möjliggöra för bostadsutveckling. 

Trafikverkets synpunkter
Eftersom planförslaget inte direkt berör någon 
statlig infrastruktur och de anslutningar på 
väg 136 som leder mot planområdet bedöms 
ha kapacitet för planerad bebyggelse har Tra-
fikverket inga synpunkter på planförslaget.
Planförslaget lämnas utan erinran från Tra-
fikverket.
 
Övrigt
Vid samråd för rubricerad detaljplan lämnade 
Trafikverket noteringen att exploatören ska be-
kosta eventuella behov av ombyggnader av väg 
136, noteringen kvarstår.

Kommunens kommentar:

Synpunkten noteras

4.     Borgholms Energi (BEAB)                                                                                             
BEABS synpunkter:

Plankarta
Där vi har ledningar, beskrivs som a1 men inte 
u1?
Ska den nya bräddpunkten beskrivas som tek-
nisk anläggning? Se karta.
 
Planbeskrivning
I stycket Vatten & Avlopp står det att det finns 
dagvattenledningar i Gäddstigen, finns bara
vatten & spill idag. Förslag att vi tittar lite på 
texten här tillsammans.
Den tryckledning som går från pumphus och 
söderut i gäddstigen är mycket tryckkänslig, 
fr.a. för all schakt i närhet.
Det beskrivs att dagvatten kan avledas med 
ledningar från gator, vi anser att flacka diken 
är att föredra med tanke på närhet till damm 
och områdets lutning.
För Dagvattendammen bör det beskrivas att 
det krävs underhåll, också hur tillgänglighet 
för underhållsmaskiner planeras.

Kommunens kommentar:

De ledningar som är belägna inom kvarter-
smark har belagts med u-område, övriga led-
ningar i området ligger på allmän platsmark 
där markreservat inte är nödvändigt eftersom 
allmännyttiga ändamål generellt sett alltid är 
förenligt med en allmän plats.

Plankartan förtydligas med ett E-område i nor-
ra delen av planområdet för att möjliggöra för 
en bräddningspunkt. 

Texten i planbeskrivningen förtydligas i enlig-
het med synpunkterna gällande avsaknad av 
dagvattenledning i Gäddstigen, tryckkänsliga 
ledningar, att flacka diken är att föredra fram-
för ledningar vid avledning av dagvatten, finan-
siering av dagvattendam och dess skötsel, all-
männa rekommendationer om dagvatten och 
att lukt kan spridas från pumphuset. 
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BEABS synpunkter:

Allmän rekommendation, dagvatten fastig-
het kan efter fördröjning och renande åtgär-
der med fördel lagras i nedgrävd tank med 
bräddning mot avledande teknik. Syftet är då 
att fastigheter har en möjlighet att återvinna 
dagvattnet för bevattning eller dylika praktiska 
vatten besparande åtgärder.
Vi har nämnt att det kan förekomma lukt från 
pumpstation, men det finns bara beskrivet att 
det kan förekomma lukt vid bräddning. Bero-
ende på belastning/flöden/vind etc. kan det fö-
rekomma lukt runt stationen.

Samrådsredogörelse
Brandposter, står att synpunkter tas vidare till 
BEAB, det är inte huvudmannens ansvar att
tillgodose att brandposter finns i området. Det 
är kommunens ansvar att beställa detta av
huvudmannen.

Genomförandebeskrivning
Ekonomiska frågor
Kapacitetsökning samt förnyelse av befintligt 
VA nät kan komma att krävas. Åtgärder för
kapacitetsökning kan komma att medföra om-
fattande arbete i och utanför planområdet i 
nätet.

Kommunens kommentar:

Planbeskrivningen förtydligas också med infor-
mation om vad som gäller med brandposter. En 
ny brandpost kommer att behövas inom områ-
det och kommunen måste se till att ett anläg-
gande säkerställs med BEAB som huvudman.  
Förtydligande om att åtgärder, så som kapaci-
tetsökning och förnyelse av befintligt VA-nät, 
kan komma att krävas och att det kan medföra 
omfattande arbete i nätet i och utanför plan-
området läggs också till i planbeskrivningen.  
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Räddningstjänstens synpunkter:

Räddningstjänsten har mottagit handlingar i 
rubricerat ärende och har följande att erinra:

Det kan konstateras att man i Samrådsre-
dogörelsen angett att man fört vidare rädd-
ningstjänstens synpunkter gällande behovet 
av brandpostsystem till BEAB. I planbeskriv-
ningen framgår dock inte hur detta kommer 
genomföras. Kommunen ansvarar enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor för att be-
hovet av brandvattenförsörjning tillgodoses. 
Hur detta finansieras och kommer till stånd 
(ordnas av kommunen/kommunalt
bolag/annan lösning) bör inte vara ett hin-
der för att i planbeskrivningen redogöra för 
lösningen, på samma sätt som man redogör 
för övrigt vatten och avlopp, dagvatten mm. 
Räddningstjänsten anser därför att brand-
vattenförsörjningen ska tas upp i planbeskriv-
ningen.

Detta har även påpekats i andra tidigare ären-
den som remitterats till räddningstjänsten, 
utan framgång. Räddningstjänsten förutsätter 
att brandvattenförsörjning kommer behandlas 
i dettaoch framtida detaljplaneärenden.

Kommunens kommentar:

Inom planområet finns idag ingen brandpost, 
närmsta brandpost finns vid Rödstensgatan 
strax öster om planområdet. Vid samtal med 
BEAB bedömdes det som lämpligt att placera 
en ny brandpost i anslutning till pumpstatio-
nen som ligger centralt i området. 
Kommunen beställer anläggandet av brandpost 
och BEAB som huvudman utför själva anläg-
gandet. 
Planbeskrivningen kompletteras med informa-
tion om brandvattenförsörjning. 

5.     Räddningstjänsten                                                                                                               
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FÖRENINGAR

6.     Solberga nr 2 Samfällighetsförening                                                                                                    

Samfällighetsens synpunkter:

1. Vi vidhåller i alla delar tidigare inskickade 
synpunkter, som vi skickat in i föregående 
skedet, samråd, som handlar om denna plan.

2. Vi vill härmed göra ett tillägg vid denna 
granskning. 

Exploatören av markområdet skall under-
hålla och åtgärda slitage på alla tillfartsvägar 
till tomtområdet, som dessutom varje år skall 
besiktigas med representant från exploatören 
och respektive tillfartsvägars vägsamfällig-
heter, för att stämma av vilken insats som 
exploatören skall vidtaga i underhåll och re-
parationer, varje år tills sista tomten på om-
rådet är bebyggd. Kostnad för detta skall helt 
belasta exploatören. 

Dessutom skall tillfartsvägarna enligt ovan 
hållas rena från lera och grus, så snart någon 
transport har orsakat denna olägenhet, fram 
tills sista tomten är bebyggd. Transporter av 
schakt- samt grävmaskiner och övriga last-
bilar med material och entreprenadmaskiner 
som väger över 4 ton skall ej ske under tjäl-
lossning från den 20 februari – 30 april. 

Tillägg till synpunkt ovan
Kommunen tillhanda 2019-02-11

Härmed inkommer vi i Solberga nr 2 Sam-
fällighetsförening, med ytterligare synpunk-
ter vid granskningen. Se bifogade bild som 
visar de två anslutningsvägar som vi föror-
dar. Det syns tydligt på denna flygbild att det 
går utmärkt att ansluta en väg från söder som 
försörjer hälften av tomterna och en väg som 
går via Laxvägen som försörjer hälften av 
tomterna väster ifrån.
Detta är var vi förordar.

Kommunens kommentar:

1. Kommunen står fast vid sina svar som läm-
nades vid samrådsskedet. Delar av de inkomna 
synpunkterna från samrådet har tillgodosetts 
och är därför heller inte möjliga att ta ställning 
till ännu en gång. 

2. Frågan hanteras inte i detaljplanen utan får 
hanteras vid planens genomförande. 

Tillfart söder ifrån prövades i samrådsskedet 
med enorma protester som följd. Kommunen 
tog till sig protesterna och drog om vägen för 
att få bort möjligheten till rundkörning. Den 
nya vägdragningen möjliggör effektivare mar-
kutnyttjande och begränsar påverkan på om-
kringliggande bebyggelse. 
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7.     Solberga 19A Samfällighetsförening                                                                                        

Samfällighetsens synpunkter:

Vår samfällighetsförening Solberga 19A re-
presenterar totalt 19 fastigheter i områ-
det, vilka på olika sätt berörs negativt av 
det förslag som kommunen har presente-
rat. På uppdrag av medlemmarna vill vi här-
med framföra våra synpunkter på förslaget. 

Eftersom kommunen i det stora hela inte för-
ändrat förslaget efter genomfört samrådsför-
farande, måste vi här återupprepa vår tidigare 
framförda syn på förslaget i stort. Det bör i sin 
nuvarande utformning inte alls genomföras. 
Trots att kommunen dessutom själv pekat på 
stora svårigheter att bygga i området, med hän-
syn till markförhållanden och negativa natur-
konsekvenser för djur- och fågelliv i området, 
har man valt att gå vidare mot ny detaljpla-
nering. Detta är inte att visa respekt för kom-
muninnevånarnas synpunkter utan ett respekt-
löst myndighetsutövande. Att trots de massiva 
protester som framkom i samrådsförfarandet 
ändå insistera på att bygga bort den sista lilla 
skogen mellan Köpingsvik och Borgholm (den 
del av förslaget som återfinns i områdets östra 
del), är inte rätt och riktigt.

Vad gäller den föreslagna användningen av 
Rödstensgatan som till- och utfartsled från 
väg 136 samt därefter Bergstigen västerut, som 
matargata in mot det planerade nya området, 
finner vi anledning att peka på en rad negativa 
konsekvenser:
För det första befarar vi ökad trafik i såväl be-
fintliga som planerade områden om nuvarande 
planförslag genomförs. Uppemot 40 fastighe-
ter som gränsar till Rödstensgatan, Stenstigen 
och Bergstigen riskera att drabbas av mycket 
hårdare trafik och belastning, även under en 
längre tid inför och under en eventuell byggna-
tion i skogspartiet. Dessutom kan man befara 
att okynneskörning uppstår. Allt detta är högst 
oönskat, eftersom vi pratar om ett till huvud-
delen sommarstugebebyggt område, inom vil-
ket vägarna huvudsakligen nyttjas av gående 

Kommunens kommentar:

Mellan samråd och granskning gjordes stora 
förändringar, framförallt vad gäller vägdrag-
ningen, som också var den största orsaken till 
de många synpunkter som kom in. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del.

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden.

Kommunen gör bedömningen att den till-
kommande trafiken är hanterbar för området 
då endast ca 11 ny fastigheter kommer att till-
komma inom den östra delen av planområdet. 
Sommartid är det mycket trafik runt och förbi 
Köpingsvik men bedömningen är att den tra-
fikökning som tillkommer i och med de nya 
bostäderna inte kommer förvärra de problem 
som redan finns kring väg 136 idag.    

Höjdmässigt följer detaljplaneförslaget den om-
givande bebyggelsen men är något mer generös 
vad gäller byggnadsytan på marken. Planförsla-
get ska skapa möjlighet för permanentboende 
men kommunen kan i slutändan inte styra om 
en bostad används permanent eller som fritids-
hus. 

Trafik leds in väster- och österifrån. I samråds-
skedet prövades att leda in trafik söderifrån 
men med stora protester som följd. Kommu-
nen valde att tillmötesgå protesterna och göra 
en ny vägdragning inför granskningsskedet.
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och cyklande i alla åldrar, och endast i mindre 
utsträckning av biltrafik. Inte minst för barn 
& äldre i området skulle förändringen betyda 
en otryggare miljö.

Vi känner fortsatt en bestämd oro för att Sol-
berga 19A:s uppskattade sommarstugekarak-
tär kommer att påverkas negativt. Vårt om-
råde har smala grusvägar som inte är byggda 
för varken mötande trafik eller den tilltänkta 
ökade året-runt-belastningen. Att göra om 
Rödstensgatans södra del till Bergstigen samt 
därefter Bergstigen västerut till asfaltvägar, 
med belysningsstolpar och annan infrastruk-
tur, samt inte minst beaktat den smala bred-
den på vägarna mellan kringliggande fastig-
heter, inkräktar abrupt på områdets karaktär 
och kommer tveklöst att minska områdets 
attraktion.

Våra låga hus smälter väl in i naturen, som 
är rik på enbuskar och annan grönska. Att 
genom en förlängning av Bergstigen västerut 
koppla samman detta sommarstugeområde 
med det nya områdets, av kommunen före-
slagna, året-runt-bebyggelse (och därtill hö-
rande gatutyp mm) vore att skapa ett högst 
olämpligt stilbrott.

I det föreslagna områdets västra del finns det 
redan en väg- och infrastruktur inrättad för 
permanent boende. Med daghem i området 
och ett betydligt antal större och delvis as-
falterade vägar, och med föreslagna sådana i 
sträckning österut. Skulle detaljplanen trots 
allt komma att förändras menar vi att till- och 
utfarter till vår del av området borde komma 
därifrån. Västerifrån. Inte söderifrån från väg 
136 och rakt in i vårt sommarstugeområde.
Vi menar att detta skulle fungera för alla be-
rörda, såväl idag varande som nytillkomman-
de fastigheter.

Samfällighetsens synpunkter:
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8.     Solbergaområdets Samfällighetsförening                                                                                              

Samfällighetsens synpunkter:

Snittbild på mark och byggnader
Vi anser fortfarande att det skall göras en 
snittbild som visar hur höjden för de nya hu-
sen jämfört med de befintliga husen kommer 
att se ut. Kommentaren i samrådsredogörel-
sen är följande: ”Snittbild redovisa inte i plan-
handlingarna då den kan vara missvisande då 
ett slutligt förslag på byggnation inte finns”.
Vad som anges i planbeskrivningen är att läg-
sta grundläggningsnivån är 2,8 meter över 
nollplanet och att högsta nockhöjd är 5 meter.
Med dessa uppgifter borde det inte vara svårt 
att göra upp en relevant snittbild med de pla-
nerade husen och de befintliga husen som lig-
ger närmast planområdet.

Tillfartsväg till teknisk anläggning (E): 
I detaljbeskrivningen står det inte vilken väg 
Borgholms Energi skall köra med sina bilar/
lastbilar till pumpstationen samt var de skall 
parkera sina fordon under besöken. Eftersom 
närområdet till pumpstationen består av gång 
och cykelvägar och kommer att bli mer tät-
befolkat så bör dessa bilar kunna köras och 
parkeras på ett säkert sätt.

Förändring av markförhållanden och vattenflö-
den
Solbergaområdets Samfällighetsförening vill 
försäkra sig om att det inte blir mer koncen-
trerade översvämningar inom vår samfällighet 
eller i det föreslagna området.
Vi vill också försäkra oss om att avrinningen 
inte ökar med risk att marken på våra fastig-
heter torkar ut och ursprungs växtlighet (t.ex. 
enar, etc) kommer att vissna.

Mark mellan det nya området och Solbergaom-
rådets Samfällighetsförening
På planritningen som bifogades samrådsun-
derlaget 2017 sammanföll gränsen för det nya 
området med tomtgränserna för fastigheterna 
3:78, 3:79, 3:80, 3:81 och 3:82. På planrit-
ningen som bifogats detaljplanen 2019 så har 

Kommunens kommentar:

Sektionsritning sett i östlig riktning, se översik-
tig bild för att se var sektionen är tagen. Grå-
färgad yta är befintlig mark och orangefärgad 
yta är den del som eventuellt ska fyllas upp för 
att nå lägsta grundläggningsnivå på 2,8 meter. 
Högsta höjd på eventuell utfyllnad är ca 1,12 
meter. Sektionsbilden är endast en illustration 
och höjdmåtten är ungefärliga. Samtliga mått 
angivna i meter. Se sektionsritning i slutet av 
svaret.  

I dagsläget tar sig Borgholms Energi till pump-
stationen via Gäddvägens förlängning norr ut, 
det kommer de även att göra i fortsättningen. 
Parkeringsmöjlighet kan skapas runt eller inom 
den östra ytan som är markerad med ett E.

I samrådsredogörelsen svarar ansvariga för un-
dersökningar av geoteknik och dagvatten att 
den befintliga bebyggelsen inte påverkas nämn-
värt om dränering och avvattning utförs enligt 
rekommendationer i dokumentet ”Rapport – 
Geoteknik och dagvatten”.

Då vägdragningen i planförslaget ändrades 
inför granskning togs marken bort ur planen. 
Marken kommer vid detaljplanens genomför-
ande att övergå i kommunalt ägande och kom-
munen kommer att vara ansvariga för skötsel.
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gränsen dragits längre norr ut.
Vem kommer att äga och ha ansvar för den 
mark som kommer att finnas mellan ovan an-
givna fastigheter och det nya området?

Samfällighetens synpunkter:
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9.     Soluddens Samfällighetsförening                                                                                              

Samfällighetens synpunkter:

Synpunkter Solberga GA:7, ny detaljplan för 
Solberga 3:1 m.fl.

Enligt anläggningsbeslut H2B 942078 daterat 
1994-08-03 och 1994-09-16 av Lantmäteriet 
så har Soluddens Samfällighetsförening ansvar 
för gemensamhetsanläggningen där Flundre-
gatan ingår. Det innebär att föreningen skall 
ansvara för utförande, drift och underhåll av 
vägar och grönområden i gemensamhetsan-
läggningen. Detta yttrande representerar såväl 
samfälligheten som helhet, som fastighetsä-
garna på Flundregatan.

Flundregatan tillåter inte motordrivna fordon 
för annat än behörig trafik till boende på ga-
tan. Gatan, som är en enskild väg, erhåller var-
ken statliga eller kommunala bidrag, avslutas 
med en mindre vändplats och en låsbar grind.
Gatan, som idag är en grusväg utan belysning 
och så ska förbli, har ingen parkering som det
felaktigt står på sidan 26 i planbeskrivningen.
Samfälligheten har inget behov av en förläng-
ning av Flundregatan efter grinden.

Förlängningen kommer att medföra en vä-
sentligt ökad biltrafik in i våtmarksområ-
det. Den ökade trafiken skulle påverka såväl 
skyddsvärda arter som friluftsliv negativt. 
Dessa synpunkter synes samstämmiga med 
kommunens: ”Området har fortsatt betydelse 
som rekreationsområde, men inga nya gång- 
och cykelvägar eller stigar anläggs i området. 
I dagsläget passerar många människor genom 
området via de nu tillgängliga gång- och cy-
kelvägarna. Dessa utgör en viktig länk mellan 
Borgholm och Köpingsvik, samt möjliggör re-
kreation och friluftsliv i framförallt norra
delen av området även i nollalternativet.”

Fast bom nedanför vändplatsen. Därefter 
gång-cykelväg som naturligt inslag. Alltså ing-
en P-plats. En parkering nedanför vändplatsen 
där Flundregatan slutar skulle även innebära 

Kommunens kommentar:

Parkeringen på sidan 26 i planbeskrivningen 
syftar på den parkering som ligger vid tennis-
banan i västra delen av planområdet.
Detaljplanen möjliggör en parkering i slutet 
av Flundregatan och tanken är att det ska öka 
tillgängligheten till hamnen. En bestämmelse i 
kartan behöver dock inte genomföras. En de-
taljplan är kostsam att ta fram och bör vara så 
långlivad som möjligt, det är därför lämpligt att 
möjliggöra för ändamål som skulle kunna dyka 
upp i framtiden även om det kan vara så att de 
aldrig genomförs överhuvudtaget.

Exploateringen avser byggnader. 

Vägen från pumpstationen är en gång- och cy-
kelväg och är inte avsedd för biltrafik mer än 
för Borgholm Energis servicefordon. 

Rundkörning är inte tillåten idag då det är 
gång- och cykelbana i den norra delen av om-
rådet och detaljplanen möjliggör inget sådant.
Detaljplanen möjliggör för en breddning av vä-
gen ner till hamnen så att de som använder den 
får bättre tillgänglighet. Kommunen har ingen 
intention att själva genomföra en breddning 
utav vägen utan har bara skapat möjligheten att 
göra det. 
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Samfällighetens synpunkter:

att området kommer att locka motorfordon att 
använda gatan och således skulle ett ökat slitage 
bli följden och vem skall då underhålla gatan 
och vem skall anlägga och underhålla parke-
ringen?

Parkeringen ligger i direkt anslutning till diken 
och planerade dammar där kommunen har på-
visat förekomst av flera skyddsvärda arter (t.ex. 
långbensgroda och vattensalamander).
Parkeringsplatsen skulle kontaminera omgi-
vande diken och dammar med oljerester, gum-
mirester, hydraulolja m.m. Föroreningarna 
skulle gå rakt ut i den naturliga våtmarken. Då 
det dessutom regelbundet sker översvämningar 
över den tilltänkta parkeringen så skulle detta 
ytterligare förorena enligt ovan.

Rekommendationerna i Risk och Sårbarhets-
analysen (DHI, 2014) anger att ingen exploate-
ring bör ske närmare än 150 m från strandlin-
jen samt att ingen exploatering rekommenderas 
under en nivå på 3 meter. Exploateringen för 
anläggning av parkeringsplats är klart och enty-
digt olämplig då nivån ligger på ca 0.5 - 1.0 m 
samt inom 150 m från strandlinjen. 

Vägen från pumpstationen till hamnen är kom-
munal och ger såväl områdets boende och
allmänheten tillträde till hamnområdet med 
bil. Anläggning av parkering och förlängning 
av Flundregatan begränsar gång- och cykel-
möjligheter till hamn och strandområdet till 
förmån för biltrafik och möjligheter till rund-
körning i området. Ökad trafik i området 
missgynnar områdets biologiska mångfald och 
skyddsvärda arter. Förslaget är således direkt 
kontraproduktivt kommunens övergripande 
syfte: ”Marken närmast vattnet iordningställs 
med ett våtmarkssystem. Det nya våtmarksom-
rådet planeras bli en attraktiv parkmiljö” (Plan-
beskrivningen sid 4)
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Vi yrkar att
• Gemensamhetsanläggningen GA:7 ej om-

prövas utan behålls i enlighet med nu gäl-
lande anläggningsbeslut.

• Promenad- och cykelstigen i Flundregatans 
förlängning ej byggs ut, utan förblir i sitt 
nuvarande skick.

• Parkeringsplats i anslutning till Flundrega-
tan ska utgå ur detaljplanen.

• Kommunen tydligt beskriver vilka konse-
kvenser planförslaget innebär för befintliga 
fastighetsägare på Flundregatan enligt (4 
kap 33 § i PBL).

Samfällighetens synpunkter:
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10. Fastighetsägare till Solberga 3:79                                                                                 

Kommunen har med stöd av utredningarna 
gjort bedömningen att marken är lämplig att 
bebygga och har därmed tagit planen vidare i 
planprocessen.

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden. 

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred
Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten”. 

Kostnaden för anläggande landar på de som ska 
utveckla området. I och med att marken inom 
planområdet består av både kommunal och 

xxxxxx xxxxxxx med familj, ägare till Sol-
berga 3:79 sedan ett par år tillbaka då vi tog 
över huset av mina föräldrar xxxxxx och xxx 
xxxxxxxx som haft huset sedan det byggdes 
i slutet av 70-talet. Undertecknad har varit i 
huset på Mörtstigen varje år under de ca 40 år 
som huset funnits. Jag har sett området Sol-
bergamarken i alla tänkbara väderförhållan-
den – då solen har färgat de flesta enar bruna 
men också då det regnat mycket och de flesta 
tomter stått i vatten. För vatten har detta om-
råde inte lidit brist på då det finns en källa på 
alvaret som rinner ner genom Solberga samt 
den våtmark som Solbergamarken består av. 

Jag känner oro inför det som föreslås i den 
granskning om Solbergamarken som nu är 
på remiss. Jag är enig med Solsidans intres-
seförening och i Solbergaområdets samfäl-
lighetsförening som vi är medlemmar i. De 
lyfter särskilt fram den våtmark som större 
delen av Solbergamarken består av. Det är 
stora ingrepp som måste göras för att det ska 
vara möjligt att anlägga tomter och bebygga 
området. Jag har även tagit del av synpunk-
terna från xxx xxxx som bor i fastighet 19:19 
och som tagit upp grönområdet som borde 
omhändertas, de geologiska förhållandena, 
marknivåerna som måste höjas, kostnader 
som bör bli skyhöga för att ändra området 
och att vi inte har sett några bilder hur be-
fintlig bebyggelse kommer att se ut om detta 
genomförs. Vi vill se bättre granskningar.

GRANNAR/NÄRBOENDE 

Fastighetsägarens synpunkter: Kommunens kommentar:
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privat mark så kommer ett exploateringsavtal 
upprättas och i detta så fastställs bland annat 
vem som ska betala för vad t.ex. anläggande av 
dagvattendamm.

Kommunen reglerar genom en detaljplan 
många olika saker inom en fastighet, bland 
annat storlek på byggnader och placering av 
byggnader. Hur framtida byggnader få se ut 
är något som inte är så vanligt att reglera i en 
detaljplan om det inte rör sig om byggnation 
inom områden där det t.ex. redan finns en 
tydlig karaktär på det som är byggt och det 
nya bör förhålla sig till den karaktären. I Sol-
bergaområdet, som är ett blandat område med 
både fritidshus och permanentboenden finns 
en stor spridning gällande karaktär på bygg-
naderna och det är svårt att hitta ett tydligt 
mönster att följa vilket gör att kommunen 
inte sätter några utformningsbestämmelser på 
plankartan.  I bygglovskedet kommer utform-
ning av byggnader att hanteras. 

Kommunens kommentar:
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11. Fastighetsägare till Solberga 3:80                                                                                  
Kommunens kommentar:

- Varje art behöver sin speciella yta och det är 
svårt att ge ett specifikt svar. Men planen har 
tagit hänsyn till spridningsstråk genom att 
använda sig av det som står i utredningsmate-
rialet. I öster nybildas ett dike som ska fung-
era för grod- och kräldjur och längs gång och 
promenadstråk ska gräs hållas kortklippt för 
att möjliggöra spridning av växter. Endast två 
mindre ingrepp ska göras i områdets stenmu-
rar. Ett i söder för att binda ihop en gångstig 
mellan de båda bostadsområdena och ett föra 
att tillgodose tillfart för underhållsfordon till 
dagvattendammen,  men i övrigt lämnas sten-
murar i området orörda så de kan fungera som 
hemvist för olika djur, exempelvis orm. Kom-
munen kan inte styra hur naturlivet sprider sig 
men kan skapa förutsättningar och möjligheter 
för att hjälpa till. 
Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden.

- Radon avhandlas i rapporten om geoteknik 
och dagvatten och omfattar endast planområ-
det. Ingen mätning av markradon har kunnat 
göras på grund av ytligt grundvatten men då 
det förekommer skiffer i området som gene-
rellt betraktas som en radonhaltig bergart re-
kommenderas att marken inom planområdet 
betraktas som högradonmark där radonsäker 
grundläggning utförs. 

- Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 

Fastighetsägarens synpunkter:

Översänder härmed mina synpunkter på 
granskningshandlingen för Detaljplan Sol-
bergamarken dnr. 2015-231.

Jag anser, att flera problem som framkom-
mer i utredningen, inte beaktats full ut. Jag 
känner oro för att vissa problem tolkas väl 
lättvindigt och till förmån för detaljplanen, 
t.ex.frågor som rör radon, havsnivån på sikt, 
bräddning, dagvatten, avlopp, fridlysta väx-
ter och djur, vägbyggen, bortforsling av ler-
skikt och utfyllnad därefter etc. Jag saknar en 
samlad och tydlig konsekvensanalys av vad 
en nybyggnation skulle innebära för redan 
befintlig bebyggelse och för planerad bebyg-
gelse i dag och de närmaste åren (ca 5-10 
år!). Ytterligare några frågor följer nedan

- Vad är ett lagom grönområde/grönsläpp 
för fridlysta växter och djur, t.ex. orkidéer, 
vattensalamander, långbensgrodan, hassel-
snok etc.? Hur får man grodorna att använda 
tunnlar under en tidvis mycket trafikerad väg 
(väg 136)? Skyltning!!!

- Risken för ökad radonhalt i hela området 
(även inom befintlig bebyggelse) är stor, när 
man börjar gräva och förändra lerskiktet i 
jorden, enl. utredningen. Radon medför can-
cerrisk! Hur ska detta lösas?

- Det är i dag välkänt, att havsnivån stiger 
snabbare än man tidigare trott. Vid senaste 
stormen gick vattnnivån ända upp till pump-
huset, vilket dokumenterats på foton. Även 
om Länsstyrelsens nuvarande riktlinjer följs 
på marginalen i utredningen är översväm-
ningsrisken stor för oss alla i området. Dess-
utom rubbas jordlagret, som ska ta emot och 
stå emot allt detta, vid bebyggelse.

- Problemen med bräddning, dagvatten och 
avlopp, ska tydligen lösas efter hand och 
förutsätter att våtmarkerna anläggs. Det har 
hänt att avloppsvatten runnit ut i detta områ
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de med dålig lukt och andra olägenheter som 
följd. Ska anläggningen av våtmarker också 
lösas efter hand? Det här är en stor fråga, 
som även får konsekvenser för oss kringbo-
ende. Hur ska detta egentligen lösas? Flyttas 
problemet bara till en annan plats? Jag hade 
förväntat mig ett tydligare resonemang här 
och känner stor oro för följderna av dessa 
genomgripande förändringar. Våtmarker och
byggnation är två frågor, som enligt utred-
ningarna är beroende av varandra. Snudd på 
cirkelresonemang. Vad gäller? Vem tar an-
svar? Vad kommer först?

- Marken i området är mycket våt/sank. Jag 
ställer återigen frågan: Hur kommer en ev. 
byggnation att påverka kringliggande tomter 
och byggnader: grävning, bortforsling av ler-
jord och höjning av ny tomtmark? Får jag ett 
dike med vatten framför min tomt, med risk 
för att även min tomt och fastighet fukt/vat-
tenskadas? Detta är en viktig fråga för mig, 
men garanskningshandlingen tar lätt på det: 
Frågan ska utredas, när/om skadan redan 
skett! Detta borde undersökas och garante-
ras från början och eventuella åtgärder vid-
tas omgående: Risken är stor och kommunen 
borde ta ett större ansvar i detta skede av ut-
redandet!
 
I garanskningshandlingen har kommunen 
inte beaktat eller analyserat de olägenheter, 
som en ev. byggnation kommer att innebära 
för oss som bor i fastigheterna runt omkring.

- Granskningshandlingen omfattar fast nybe-
byggelse ( se storleken på tomter och hus!) 
inom ett fritidsområde, som är ett rekrea-
tionsområde för oss som äger hus och bor 
där. Vi är många!I stället för att njuta av ett 
grönområde för oss och flera andra med na-
tur, växter, djur, frisk luft, ljus och läkande 
utsikt, tvingar kommunen oss nu att under 
oöverskådlig tid framöver bo granne med/in-
vid en byggarbetsplats: vägarbeten, schakt-
ning , utfyllnad, byggarbeten, tung trafik, 
buller, damm och dålig luft. Min fastighet 

kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred. 

- Möjlighet för bräddning är något som alltid 
måste finnas och sker endast ett par gånger 
per år. Vid kraftiga skyfall eller vid stopp i av-
loppsledningar måste det gå att kunna tömma 
systemet så att avloppsvatten inte tränger upp 
i boendes källare och orsakar stora skador. I 
planbeskrivningen står att lukt och visuellt 
synbara spår till följd av bräddningen, som i 
dag sker via fem brunnar längs med den gång-
väg som går norr ut genom mitten av områ-
det, på kort sikt ska lösas genom ledas ut i en 
uppsamlingsdamm ute vid strandkanten. De 
fem brunnarna kommer att sättas igen och det 
kommer endast finnas ett utlopp som alltså 
kommer mynna ut i en uppsamlingsdamm. 
Lösningen kräver inte ett anläggande av våt-
mark. På längre sikt måste avloppsledningarna 
ersättas med nya då nätet idag är underdimen-
sionerat och belastningen på reningsverket i 
Borgholm är för stort, men en möjlighet till 
bräddning måste alltid finnas. 
Dagvattendammar och groddammar kommer 
att anläggas innan bostäderna då dagvatten 
från den nya byggnationen måste samlas upp 
någonstans. Våtmarksområdena kommer att 
upprustas efter hand. Den som äger mar-
ken kommer vara ansvarig för anläggandet av 
dammar och finansieringen delas upp via ett 
exploateringsavtal mellan de inblandade fast-
ighetsägarna.

Fastighetsägarens synpunkter: Kommunens kommentar:
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ligger granne med denna byggarbetsplats och 
en sådan fritid och semester vill jag och min 
familj inte ha! Det var inte därför vi investe-
rade i en fastighet på Öland! Vi har trivts på 
Öland och har gynnat Öland under 20 år och
tycker att vi är värda något bättre än detta!

- Handlingen berör i förbigående befintliga 
vägsamfälligheter, som har flera år på nacken 
med stadgar och investeringar. Man kan inte 
bara möblera om och dessutom blanda ihop 
fastboenden och fritidsboenden! Här efter-
lyser jag en diskussion om föroch nackdelar 
med olika alternativ, vilka problem som kan 
uppstå och hur de skulle kunna lösas.

- I handlingen diskuteras inte heller de frågor 
och problem, som kan uppstå, när det gäller 
hamnen inom området. Hamnanläggningen 
ägs av Solberga Hamnförening, som satsat 
betydande summor för att få den i det skick 
som den är i dag. Föreningen äger också den 
friggebod, som finns i anslutning till ham-
nen, och har ansvaret för anläggningen. För-
eningen arrenderar marken av markägarna. 
Arrendet går ut om ca 15 år. En förlängning 
av arrendet har diskuterats.

- Slutligen måste jag betona, att vi som re-
dan äger fritidshus inom området, kommer 
att förlora ett rekreationsområde, en vacker 
utsikt och ett åtråvärt läge. På sikt minskar 
en nybyggnation och en byggperiod värdet 
på våra fastigheter. Även om det inte betyder 
något juridiskt enl. kommunens utredning, 
så betyder det mycket för oss som även vi 
på olika sätt bidrar till Borgholms kommuns 
ekonomi, anseende etc. Större respekt för oss 
fritidsboende i området efterlyser jag! Vi är 
osynliga i granskningshandlingen!

Om detaljplanen trots alla inkomna synpunk-
ter genomförs, tycker jag, att den diskussion
som tidigare förts återupptas nämligen, att ge 
fastigheterna Solberga 3:78, 3:79, 3:80 och 
3:81 möjlighet att expandera norrut, så att 
tomtgränsen där blir samma som för fastig-

- Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten”. Dock måste 
mer detaljerade handlingar och beskrivningar 
tas fram före själva anläggandet.   

- Vid eventuellt genomförande av detaljplanen 
kommer det i det initiala byggskedet uppstå en 
del buller men det kommer vara under en be-
gränsad tid. 

- Kommunen har inte laglig möjlighet att skilja 
fastboende från fritidhusboende och har ingen 
som helst avsikt att göra så heller då vi jobbar 
med likabehandling av kommunens invånare. 
Ny boende i området ska ansluta sig till och 
ekonomiskt bidra till den vägförening vars vä-
gar används. 

- Kommunen har i detaljplanen utökat möjlig-
heterna för de som använder hamnen att bygga 
fler byggnader inom viss del av hamnområdet 
samt utökat uppställningsytan för båtar på 
land. Arrendefrågan är inget som behandlas 
i detaljplanen utan får tas med kommunens 
mark- och exploateringsenhet. 

- Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också 
att iordningställa ett våtmarksområde inom 
områdets norra del. Tanken är att bostadsmar-
ken ska finansiera ett främjande av våtmarks-
området inom planområdets norra del.

Samtliga fastigheter som nämns i yttrandets 
slutmeningar ligger utanför planområdet och 
önskemål om att köpa till mark är därför inget 
som kan hanteras i detaljplanen. 
Fastighetsägaren är ansvarig för skötsel av sin 
fastighet. Ett skötselavtal kan upprättas om nå-
gon annan än fastighetsägaren själv ska sköta 
om marken. 

Fastighetsägarens synpunkter: Kommunens kommentar:
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heten Solberga 3:82. Finns det andra planer 
för detta område? Hur ska det fortsättnings-
vis skötas? Ska det förbli förbuskning med 
återkommande diskussioner om vi närboen-
de ska få röja eller inte … på egen bekostnad, 
som det hittills varit?

Fastighetsägarens synpunkter:
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12. Fastighetsägare till Solberga 3:58                                                                                   
Kommunens kommentar:

Kommunen har fullt förtroende för de utred-
ningar som gjorts i samband med detaljplanens 
framtagande. 
Med tanke på havsnivåhöjningar bedömer 
kommunen att det är lämpligt att placera en 
dagvattendamm så lång söder ut som möjligt 
där marken är något högre. De ytor som är pla-
nerade för groddammar är planerade till stor 
del på den nordvästra sidan av planområdet 
och kommunen ser det som lämpligt att place-
ra en dagvattendamm i närheten då syftet är att 
skapa en utjämning och rening av dagvattnet 
innan det når dammarna norr ut.

Kommunen är medveten om det låglänta om-
rådet men följer de riktlinjer som finns för be-
byggelse i strandnära lägen. Groddammarna, 
eller snarare översvämningsytor, följer de natur-
liga avrinningsstråk som finns i området. 

Fastighetsägarens synpunkter: 

I egenskap av ägare till fastigheten Solberga 
3.58 har vi tagit del av granskningshandlingen
för planbeskrivningen av ”Solbergamarken”, 
upprättad 2018-11-28. Vi har också läst
samrådsredogörelsen där yttrande från olika 
parter bemöts av kommunen. Vi noterar att vår 
tidigare skrivelse finns med i materialet. Vi är 
fortfarande oroliga för hur en dagvattendamm
längre söder ut i området skulle påverka vatten-
flödet över de norra delarna av planområdet.
Vidare vad en groddamm i mycket låglänt om-
råde i angränsning till vår tomtgräns kommer
att ha för påverka på vattenståndet.

Vi tycker att Länsstyrelsen i Kalmar tar upp 
flera viktiga frågeställningar kring vattensitua-
tioneni området vad gäller dagvattenavrinning, 
och grundvattennivåerna. Vidare också för-
slaget om anläggandet av en dagvattendamm 
och groddammar. Företaget Structur som tagit 
fram den geotekniska utredningen samt dag-
vattenutredningen, har på uppdrag av kommu-
nen besvarat Länsstyrelsen synpunkter angåen-
de geoteknik och grundvatten. Länsstyrelsens 
frågor är ytterst relevanta. Ett citat från sid 8 
i samrådsredogörelsen ” Det finns ett förslag 
om att det skall bygga sen dagvattendam, vil-
ket naturligtvis är bra, men hur välfungerande 
är den i detta låglänta område?” Structur anser 
att platsen för dammen är lämplig med hänsyn 
taget till volym, nivåer och fall. Det finns inget 
som säger att det skulle fungera sämre i ett låg-
länt område. Länsstyrelsen tar också upp för-
slaget att vallar anläggs. Ytterligare ett citat från 
samma sida samrådsredogörelsen ” Det kanske 
inte är så lämpligt i låglänt terräng eftersom då 
kan vattnet kapslas in vid till exempel skyfall.” 
Structur svarar att syftet med vallar är att hålla 
tillbaka avrinningen. 

Vi har tillbringat mycket tid i vårt sommarhus 
och följt årstidsvariationerna. Under vinter-
stormar
när vinden ligger på kraftigt från norr ström-
mar stora havsvattenmassor in och
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Fastighetsägarens synpunkter:

översvämmar delar av strandängarna. Det är 
svårt att föreställa sig denna dramatiska för-
ändring om man inte har sett den. Vi undrar 
om ansvariga för Sructurs utredning har varit 
var nere ivid Solbergamarken vid ett översväm-
ningstillfälle och har sett hur detta påverkar 
området. Efter några dagar har vatten dragit 
sig tillbaka men en hel del står kvar i marken 
utanför vår tomt. Det är ju naturligt då En-
meterskurvan går precis i vår tomtgräns. En 
långsiktig klimat-påverkan leder till att havs-
vattennivåerna stiger. Det är svårt att bedöma 
hur mycket och hur snabbt detta kommer att 
ske. Det är emellertid klart att delar av vår tom
ligger i riskzonen för att hamna under vatten. 
Vi förstår vikten av att anlägga skyddsdammar
för de sällsynta långbenade sötvattens-grodor-
na. Vi är däremot tveksamma till dammens 
placering. Det är olämpligt att en groddamm 
i vår tomtgräns där det redan nu ansamlas 
mycket vatten Ett mer lämpligt alternativ vore 
att dammen anlades längre söder ut på östra 
sidan bilvägen som leder ner till hamnen. Sam-
manfattningsvis: Vi anser att projektet med 
dagvatten-dammen och groddammarna måste 
utredas mer innan beslut kan tas.
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13. Fastighetsägare till Solberga 3:84                                                                                
Kommunens kommentar:

Se svar till yttrande nr 8

Fastighetsägarens synpunkter:

Som ägare till fastighet 3:84, Gäddstigen 3, vill 
vi framföra vår syn på detaljplanen för Solberga 
3:1 m.fl. Vår fastighet tillhör Solbergaområdets 
Samfällighetsförening med 24 fastigheter som 
enbart nyttjas som fritidshus.

Snittbild på mark och byggnader
Vi anser fortfarande att det skall göras en snitt-
bild som visar hur höjden för de nya husen 
jämfört med de befintliga husen kommer att 
se ut. Kommentaren i samrådsredogörelsen är 
följande: ”Snittbild redovisa inte i planhand-
lingarna då den kan vara missvisande då ett 
slutligt förslag på byggnation inte finns”. Vad 
som anges i planbeskrivningen är att lägsta 
grundläggningsnivån är 2,8 meter över noll-
planet och att högsta nockhöjd är 5 meter. 
Med dessa uppgifter borde det inte vara svårt 
att göra upp en relevant snittbild med de pla-
nerade husen och de befintliga husen som lig-
ger närmast planområdet.

Tillfartsväg till teknisk anläggning (E): 
I detaljbeskrivningen står det inte vilken väg 
Borgholms Energi skall köra med sina bilar/
lastbilar till pumpstationen samt var de skall 
parkera sina fordon under besöken. Eftersom 
närområdet till pumpstationen består av gång 
och cykelvägar och kommer att bli mer tätbe-
folkat så bör dessa bilar kunna köras och par-
keras på ett säkert sätt.

Mark mellan det nya området och Solbergaområ-
dets Samfällighetsförening
På planritningen som bifogades samrådsun-
derlaget 2017 sammanföll gränsen för det nya 
området med tomtgränserna för fastigheterna 
3:78, 3:79, 3:80, 3:81 och 3:82.
På planritningen som bifogats detaljplanen 
2019 så har gränsen dragits längre norr ut.
Vem kommer att äga och ha ansvar för den 
mark som kommer att finnas mellan ovan an-
givna fastigheter och det nya området?
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14. Fastighetsägare till Solberga 3:101                                                              
Kommunens kommentar:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del.

Kommunen är medveten om att det under an-
läggandet eventuellt kan uppkomma störning 
men att det är under en begränsad period och 
att det efter det inte bedöms särskilt sannolikt 
att bullernivåerna kommer överstiga ohälso-
samma nivåer. 

Tillfart söder ifrån prövades i samrådsskedet 
med enorma protester som följd. Kommunen 
tog till sig protesterna och drog om vägen för 
att få bort möjligheten till rundkörning. Den 
nya vägdragningen möjliggör effektivare mar-
kutnyttjande och begränsar påverkan på om-
kringliggande bebyggelse. 

Fastighetsägarens synpunkter: 

Undertecknade har som fastighetsägare till 
fastigheten Solberga 3:101 beretts möjligheten 
att i granskningsskedet lämna synpunkter på 
rubricerat förslag till detaljplan.

När nu kommunen valt att ta fram en detalj-
plan för det i princip sista grönområdet mellan
Borgholm och Köpingsvik vilket i och för sig 
kan ifrågasättas har vi i samrådsskedet valt att 
instämma i vår samfällighetsförening Solberga 
nr 2:s yttrande och alltså i det skedet inte läm-
nat ett eget yttrande.

När vi nu i granskningsskedet konstaterar av 
utsända handlingar att kommunen inte alls be-
aktat synpunkterna om trafikmatning av om-
rådet där man enbart trafikmatar huvuddelen 
av området via Laxgatan väljer vi att ställa oss 
negativa.

Vi har vid möte med dåvarande handläggare 
av planen sommaren 2018 beskrivit att utef-
ter och i direkt anslutning till Laxgatan bor ett 
antal åretruntboende medan Mörtstigen och 
Gäddstigen såvitt vi känner till enbart består 
av fritidsboende.

En trafikmatning av det nya området mot tre 
gator; Laxgatan, Mörtstigen och Gäddstigen 
vore därför att föredra för alla parter som ändå 
på olika sätt berörs av områdets utbyggnad.
På detta sätt elimineras också den rundkörning 
som även kommunen eftersträvar i det
planförslag som nu är ute för granskning.

Den olägenhet en trafikmatning enbart via 
Laxgatan innebär för oss permanentboende 
under förberedelseperioden när området skall 
göras möjligt för byggnation (schaktning och 
utfyllnad) som säkerligen är omfattande och 
därefter sannolikt en lång byggtid är lätt att 
föreställa sig.
Alltså trafikmata det nya området i enlighet 
med vår samfällighetförenings förslag. I övrigt 
stämmer vi i vår samfällighet granskningsytt-
rande.
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15. Fastighetsägare till Solberga 3:87                                                               
Kommunens kommentar:

Kommunen har med stöd av utredningarna 
gjort bedömningen att marken är lämplig att 
bebygga och har därmed tagit planen vidare i 
planprocessen. Kommunen står fast vid de ut-
låtanden som lämnades i samrådsskedet. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del. Vid bebyggelse 
i allmänhet har kommunen i det översiktliga 
planeringsunderlaget som finns för Borgholm 
och Köpingsvik bedömt att det är lämpligt att 
jobba utifrån principer om förtätning. 

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

Fastighetsägarens synpunkter: 

Till tidigare insända synpunkter vill jag tillägga 
följande.
Kommunen säger i mitt tidigare inlägg att 
man vill bygga bostäder centralt som ökar un-
derlaget för offentlig och kommersiell service 
samt kollektivtrafik ( sidan 56 i kommunens 
yttrande.)
Om det bara vore för att öka bostäder kunde 
man ju på endast 2 tomter bygga 24 lgh på 
kommunens mark, då skulle resten av mark 
fortfarande bli oförstört grönområde. När man 
läser alla rapporter, utredningar, länsstyrel-
sens frågor, om markförhållande, om faunan, 
fridlysta växter, fridlysta djur, vattendammar, 
grundvattenproblem, närboendes oro för ris-
ker med bortforsling av lera, alla synpunkter 
från samfälligheter och boende inom området, 
alla dumpertransporter för bortforsling av lera 
och återfyllnad som kommer att pågå i åratal, 
och det mest troliga blir att det kommer bli 
sommarbostäder för välbärgade familjer.
Med detta sagt vill jag på det bestämdaste avr 
da kommunen att fortsätta driva detta projekt
vidare då det absolut ej är lämplig mark att 
bygga på.
Skickar även med 2 bilder på en fullvuxen frid-
lyst hasselsnok samt även en liten unge, bilder 
som tagits vid vår sommarstuga.

Dnr S 2015-000231 – Ankom 2019-01-23

D
nr S 2015-000231 – A

nkom
 2019-01-23
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Kommunens kommentar:

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred. 

Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten”. Dock måste 
mer detaljerade handlingar och beskrivningar 
tas fram före själva anläggandet.   

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden. 

Kommunen kan i sin planering inte styra hur 
byggnaderna slutligen används. Kommunens 
inriktning är att skapa ett underlag för perma-
nentbostäder vilket gjort att byggnadsarean är 
satt till en storlek som bedöms som lämplig för 
detta ändamål.    
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Fastighetsägarens synpunkter: 

Vi tycker att det är helt fel att exploatera i 
området. Om de personer som ska besluta i 
ärendet har något sunt förnuft så tar man inte 
denna våtmark i anspråk till bebyggelse samt 
förstör det rika djurlivet och växtligheten som 
finns. Skall framtidens barn bara få se vissa 
djurarter och växter på bild?! Man tar EJ den 
sista våtmark/grönområde mellan Köpingsvik 
och Borgholm och förstör med
att bygga hus!

16. Fastighetsägare till Solberga 19:37                                            
Kommunens kommentar:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del.

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positiv nettoeffekt för områdets 
naturvärden.
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17. Fastighetsägare till Solberga 19:19                                                                         
Fastighetsägarens synpunkter: 

Jag och min fru är ägare till Solberga 19:19 
sedan 1995. Vi är medlemmar i Solsidans 
intresseförening och i Solbergaområdets 
samfällighetsförening. De senaste åren har 
präglats av en stor oro orsakat av det arbete 
som kommunen driver beträffande en even-
tuell nybyggnation i området. Vi motsätter 
oss kommunens planer på en nybyggnation i 
området Solberga 3:1samt Ene 1:14.
Negativ påverkan på stora naturvärden i om-
rådet, stora geologiska risker som länssty-
relsen uppmärksammar i sin granskning, en 
kraftig negativ påverkan för den befintliga 
bebyggelsen som omgärdar den planerade 
byggnationen från tre håll m.m. är grundor-
sakerna till detta.
Här några synpunkter på granskningsplanen.

1. Ni föreslår att det sista sammanhängande 
grönområdet mellan Borgholm och Köpings-
vik skall förstöras. Istället för en ev. nybygg-
nation borde området istället omhändertas 
och vårdas för att befrämja det redan rika na-
turlivet i området.
2. Som ni själva skriver består det område 
som föreslås för nybyggnation ”av ett grön-
område som omgärdas av kringliggande bo-
stadsbebyggelse”. För ägarna till den kring-
liggande bebyggelsen är era planer ett ytterst
negativt ingrepp i boendemiljön. Förutom de 
negativa konsekvenserna på känslan av när-
het till havet och utsikt mot havet drabbas 
delar av området av tillkommande trafik in i 
området med medföljande störningar.
3. Era skrivningar om de geologiska förhål-
landena i området och de ingrepp som krävs 
för en ev. nybyggnation gör oss livrädda. 
Först skall ett lerlager på ca 1 meter schaktas 
bort varefter marknivån skall höjas till minst 
2,8 meter över havsytan. Som ni skriver; 
”därför kommer det att krävas en mycket 
stor mängd fyllnadsmaterial för att kunna 
bebygga området”. Dessutom framgår av er 
skrivelse att det finns ett mycket stort
vattenflöde med grundvatten i området. Kon

Kommunens kommentar:

1. Kommunen har med stöd av utredningarna 
gjort bedömningen att marken är lämplig att 
bebygga och har därmed tagit planen vidare i 
planprocessen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del. 

2. Kommunen bedömer att det under anläg-
gandet eventuellt kan uppkomma störning 
men att det efter det inte bedöms särskilt san-
nolikt att bullernivåerna kommer överstiga 
ohälsosamma nivåer

3. Enligt den geotekniska rapporten som ut-
förts i samband med planförslagets framta-
gande föreslås att bortgrävning av lera sker i 
begränsade områden och endast av grundlägg-
ningsskäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt 
att återställning av mark utförs med material 
som har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas 
leran kvar så att grundvattnets trycknivå inte 
påverkas. 

4. Kostnaderna för genomförandet av projektet 
fördelas mellan exploatör och kommun i enlig-
het med ett exploateringsavtal. Kommunen be-
dömer att det finns ekonomisk bärighet i pro-
jektet med tanke på antal fastigheter som skulle 
kunna bildas och läget på dessa.

5. Se punkt 1.

6. Se punkt 1.

7. Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör 
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Fastighetsägarens synpunkter: 

sekvenserna av dessa ingrepps påverkan 
på grundvatten och vattenföringen i om-
rådet synes inte vara utredda i botten. Hur 
dessa ingrepp kommer att kunna påverka 
den befintliga bebyggelsens ”vattensitua-
tion” och risk för översvämningar synes stå 
skrivet i stjärnorna. Ni skriver ”Utfyllnader 
för byggnation behöver ske till nivån +3m 
vilket kan innebära försämrade dränerings 
och avrinning för angränsande bebyggelse.” 
En skrämmande formulering och ändå är ni 
beredda att gå vidare med ett sådant hög-
riskprojekt!! Dessutom är länsstyrelsens 
samrådsyttrande angående detaljplanen bl.a. 
ifrågasättande runt påverkan på den stora 
grundvattentäkten Solbergafältet samt att 
man ser stora risker med att ta bort ytlig ler-
jord eftersom det är höga grundvattennivåer 
och högt grundvattentryck i området. Det 
är förvånande att länsstyrelsens ifrågasät-
tanden inte tas på större allvar. Personligen 
skulle jag lyssna mer på länsstyrelsen än på 
en konsultfirma!
4. Förutom dessa risker för geologin i områ-
det blir grävningar och utfyllnader kostsam-
ma för kommunen och övriga ägarintressen. 
På toppen av detta tillkommer ombyggna-
tioner av brunnar och avloppssystemet i om-
rådet till följd av utfyllnaderna i området. 
Dessutom tillkommer kostnader för ett dag-
vattensystem! Finns det några ekonomiska 
kalkyler över detta projekt?
5. Ni skriver om avvägningar enligt mil-
jöbanken kapitel 3, 4 och 5. Här beskrivs 
”grundläggande bestämmelser för hushåll-
ning med mark-och vattenområden”, ”mark-
och vattenområden skall användas för det 
ändamål som de är bäst lämpade till” och 
”bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa områden (Öland ang-
es)”. Med hänvisning till våra punkter 3 och 
4 ovan kan vi inte se att era planer är fören-
liga med miljöbankens kapitel 3, 4 och 5. Ni 
planerar djupa ingrepp i ett strandnära om-
råde med stora grundvattenflöden.
6. Vi förespråkar det sk. nollalternativet 
kompletterat med åtgärder för att göra 

Kommunens kommentar:

kunna ge en mycket stor positivt nettoeffekt för 
områdets naturvärden.

8. Kommunen noterar synpunkten men 
kan samtidigt se på plankartan från gransk-
ningsskedet att det finns andra befintliga fast-
igheter som gränsar direkt till ny föreslagen bo-
stadsmark inom planområdet.  

9. Kommunen bedömer att det under 
anläggandet eventuellt kan uppkomma stör-
ning men att det efter det inte bedöms särskilt 
sannolikt att bullernivåerna kommer överstiga 
ohälsosamma nivåer. Kring pumpstationen 
som ligger norrut finns också risk för störande 
lukt och ett avstånd till den anläggningen bör 
hållas. 
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Fastighetsägarens synpunkter: 

området attraktivare för boende i den be-
fintliga bebyggelsen samt för besökande till 
området t.ex de som under sommarhalvåret 
cyklar och promenerar genom området.
7. Ni skriver ”Konsekvenserna bedöms bli 
måttliga på naturmiljöerna.” på sidan 22. 
Denna slutsats måste starkt ifrågasättas. Det 
nämns inte med ett ord om konsekvenserna 
för boende i den befintliga bebyggelsen. Det 
är genomgående för hela granskningshand-
lingen att konsekvenserna för den befintliga 
bebyggelsen minst sagt inte står i centrum 
och knappast omnämns. Vi anser att konse-
kvenserna för den befintliga bebyggelsen är
katastrofalt negativa.
8. Den planerade nybebyggelsen ligger be-
tydligt närmare vår fastighet Solberga 19:19 
än övriga befintliga fastigheter. Detta är oac-
ceptabelt för ägarna till Solberga 19:19.
9. Precis framför vår fastighet Solberga 19:19 
är en lekplats inplanerad. Denna kan inpla-
neras på ett mindre störande sätt t.ex längre 
norrut mot pumpstationen.

Vår förhoppning är att kommunen och ägar-
na till Solberga 3:1 tar sitt sunda förnuft till 
fånga och lägger ner dessa nybyggnationspla-
ner. Ni har lagt ner mycket arbete och spen-
derat mycket pengar på detta. Mitt intryck är 
att ju mer arbete och pengar som spenderas 
så framgår än tydligare vilka stora geologis-
ka risker som ni tar samt att motståndet från 
den befintliga bebyggelsen ökar än mer.
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18. Fastighetsägare till Solberga 3:1                                            
Fastighetsägarens synpunkter: 

Avgränsning av kvartersmark
”Den avgränsning som nu skett av kvarters-
mark inom Solberg 3:1 är acceptabel. Någon 
minskning av denna får dock ej göras då detta 
ej skulle möjliggöra tomtavstyckning, min 
1.000 kvm, i den omfattning och tomtut-
formning som önskas (totalt 13 tomter). 
Tänkt tomtavstyckning bör illustreras på 
plankartan för att förtydliga detta.
Vi bedömer dock att reglering av nivåskill-
nader (se nedan), med tanke på begränsade 
tomtytor, kan blir svår att genomföra i prak-
tiken. Vi syftar då på tomter mot norr samt 
de tomter som vetter mot plangränsen i söder. 
Därför förordar vi att de ”remsor” av NATUR 
som omger tomterna utförs som kvarters-
mark, vilken prickas.

Vi kan också notera att det som föranlett 
minskningen av kvartersmarken från samråds-
skedet, är den bef pumpstationen. I BEAB:s 
yttrande återfinns dock inget krav på att 
justera kvartersmarken?”

Kommunens kommentar:

Kommunen kommer inte justera avgränsning-
arna inför antagande av detaljplanen. 
Kommunen undviker att redovisa tomtindel-
ning på plankartan då det kan leda till miss-
tolkningar och cementera tankar som riskerar 
att inte fullföljas.  
Naturmarken behålls inför antagandet då kom-
men vill skapa ett respektavstånd till de boen-
de och de som rör sig på gång och cykelstigar. 
Prickmark skapar dessutom möjlig yta för At-
tefallshus och det går inte hand i hand med ett 
respektavstånd till de som rör sig i området.   
Justeringen av kvartersmark har kommit av 
diskussioner med BEAB. De är en viktig part i 
framtagandet av detaljplaner i Borgholms kom-
mun då de står för skötsel m.m. av många de-
lar som ingår i en plan och kommunen har en 
kontinuerlig dialog under arbetets gång.
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Fastighetsägarens synpunkter: 

Reglering av tomthöjder och byggnation ”På 
ett flertal punkter i samrådsredogörelsen 
kommenterar kommunen synpunkter om 
markhöjder (bef och nya). Bl a nämns att 
”marknivåer finns angivna på plankartan” och 
att ”noggranna mätningar gjorts”. Vissa bef 
höjder finns angivna men ej ev krav på nya 
marknivåer. Om frågan är så viktig, i kombi-
nation med att golvnivåer regleras, bör detta 
förtydligas på plankartan.
Vidare anser vi att begreppet ”lägsta grund-
läggningsnivå” är oklart. Justeras till ”lägst nivå 
färdigt golv.”
Reglering/huvudmannaskap för natur ”Detalj-
planen medger delat huvudmannaskap. Det är 
dock endast de nya lokalgatorna som fått ”a2”
dvs enskilt huvudmannaskap. Vi förordar att 
de områden med ”naturmark” som omger 
bebyggelsen lämpligen ligger under enskilt hu-
vudmannaskap. Övriga naturområden, i prin-
cip de som ligger norr/nordost om gc-vägen, 
bör dock vara under kommunalt huvudman-
naskap. Förutsättningar för ”relevant” skötsel 
blir större så.”
De områden vi avser är skrafferade på bifogad 
bilaga.

Kommunens kommentar:

Kommunen följer Länsstyrelsens riktlinjer vad 
gäller lägsta nivå för att anlägga bl.a. bostäder 
och har en bestämmelse på plankartan som 
tydligt visar vad som gäller vid anläggande av 
byggnader. Lägstanivån gäller lägsta grundlägg-
ningsnivå och ska vara 2,8 meter. Med lägsta 
grundläggningsnivå avses den understa delen 
av t.ex. en platta på mark, se bild nedan som är 
tagen ur Länsstyrelsens dokument, Fysisk pla-
nering i Kalmar län med hänsyn till ett föränd-
rat klimat – Rekommendationer för strandnära 
byggnationer.
 
De ytor som är skrafferade på bifogad karta i 
yttrandet är markerade med a1 på plankartan 
vilket innebär att det ska vara kommunalt hu-
vudmannaskap.  
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19. Fastighetsägare till Solberga 3:78                                                         
Fastighetsägarens synpunkter:

Har via media kollat in vad som andra havsnära 
kommuner tillåter nybebyggelse på. Bland an-
nat kommun i Skåne befarar att havsnivån på 
västkusten och östersjökusten upp över Stock-
holm kommer att höjas. Då är inte eventuella 
stormar inräknade. Bör då Borgholm kommun 
tillåta bebyggelse.   

Fortfarande så förstår vi inte hur det är tänkt 
med vattnet som kommer att bli stående mel-
lan vårt hus och den nära bebyggelsen när det 
slka forslas bort lera mm och sedan fyllas upp 
med annat material till godkänd nivå. Önskar 
få förslag på detta då vår tomt är gansla vatten-
sjuk på vårarna. 

Vi har sommaren 2018 haft ängshökar som 
häckat i området vid havet. Dessa är starkt ho-
tade fåglar som vi måste värna om. 

Även den fridlysta hasselsnoken finns på vår 
tomt och intilliggande områden. Hassselsno-
ken är upptagen och skyddas genom EU:s ha-
bitatsdirektiv och Bernkonventionen i Sverige. 
Upptagen på den nationella röda listan (VU). 
Hoppas Borgholm kommun tar detta i beak-
tande. 

Ser inte varför det finns behov av havsnära per-
manenta byggnader, då klimatförändringarna 
hänger över oss. 

Kommunens kommentar:

Kommunen följer de riktlinjer gällande be-
byggelse i strandnära lägen som tagits fram av 
Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas. 
Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten. Dock måste 
mer detaljerade handlingar och beskrivningar 
tas fram före själva anläggandet.    
Endast två mindre ingrepp ska göras i områ-
dets stenmurar. Ett i söder för att binda ihop en 
gångstig mellan de båda bostadsområdena och 
ett föra att tillgodose tillfart för underhållsfor-
don till dagvattendammen,  men i övrigt läm-
nas stenmurar i området orörda så de kan fung-
era som hemvist för olika djur, exempelvis orm.
Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden.

198



41

                                       Granskningsutlåtande 
Solbergamarken

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

20. Fastighetsägare till Solberga 3:82                                                           
Fastighetsägarens synpunkter:

Solbergamarken är delvis en våtmark och där-
med låglänt och vattensjuk på angränsande, 
redan bebyggd mark. Flera stugägare har ut-
tryckt nyanserade och välgrundade farhågor 
om stigande vattennivåer i redan bebyggda 
Solbergaområden, speciellt det sydöstra!

FLERA AV KOMMUNENS UTREDNING-
AR MEDGER RISKER FÖR VATTEN 
ÖVER MARKNIVÅ AV OLIKA ANLED-
NINGAR!

I sina bemötanden till samrådsyttranden åter-
kommer företaget Structor gång på gång till att
dränering och dagvattenbortledning måste ge-
nomföras väl och enligt plan, underförstått att 
i annat fall risk för översvämning finns! Vem 
garanterar att detta utförs på ett korrekt och 
kompetent sätt? Vem blir ansvarig för dräne-
ringen, kommunen eller exploatören? Kan 
man garantera att exploatören sköter denna 
uppgift på ett samvetsgrannt sätt?
Jag tror att vattenfrågan och även risk för 
marksättning fortfarande ger upphov till oro 
hos flera stugägare i området.

Dessutom verkar avloppsnätet i östra delen av 
området underdimensionerat, ledande till tid-
vis utflöde av avlopp (även med fast substans) 
och dålig lukt! Kommunen skriver att kapaci-
teten vid reningsanläggningen i Borgholm ska 
ökas på längre sikt då det krävs stora investe-
ringar. Frågan är av så stor vikt att man kan 
fråga sig om det är ansvarsfullt att i mellanti-
den laborera med smärre hjälplösningar som 
t.ex. igensättning av brunnar och lita på att 
bräddning då kan ske vid strandlinjen?! Lukt 
och exkrementrester vill man inte ha någon-
stans i området!

Man kommer att försöka bevara våtmarken 
men förlorar ett större sammanhängande na-
turområde för friluftsliv som verkar vara viktigt 
inte bara för dom boende i området men också 
för många turister som cyklar, promenerar, och 

Kommunens kommentar:

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred.

Dagvattendammar och groddammar kommer 
att anläggas innan bostäderna då dagvatten 
från den nya byggnationen måste samlas upp 
någonstans. Detta måste göras av exploatören 
och dräneringen måste också utföras av exploa-
tören. 

Möjlighet för bräddning är något som alltid 
måste finnas och sker endast ett par gånger 
per år. Vid kraftiga skyfall eller vid stopp i av-
loppsledningar måste det gå att kunna tömma 
systemet så att avloppsvatten inte tränger upp i 
boendes källare och orsakar stora skador. I plan-
beskrivningen står att lukt och visuellt synbara 
spår till följd av bräddningen, som i dag sker 
via fem brunnar längs med den gångväg som 
går norr ut genom mitten av området, på kort 
sikt ska lösas genom ledas ut i en uppsamlings-
damm ute vid strandkanten. De fem brunnarna 
kommer att sättas igen och det kommer endast 
finnas ett utlopp som alltså kommer mynna ut 
i en uppsamlingsdamm. På längre sikt måste 
avloppsledningarna ersättas med nya då nätet 
idag är underdimensionerat och belastningen 
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Kommunens kommentar:
joggar igenom t.ex. på gångstigen ost-
väst, söder om pumphuset. Även MÄNGDEN 
av djur- och ev. växtliv kommer att påverkas. 
Kommunen skriver i sin sammanfattning att 
det är dess politiska uppfattning och ställnings-
tagande att Borgholms och Köpingsviks kom-
mun ska ges möjlighet att växa. Det är inte
säkert att kommunen har underlag bland med-
borgarna för sin uppfattning! Det är ställvis 
oerhört tät bebyggelse redan nu hela sträckan 
mellan Borgholm och Köpingsvik och Solberga 
är det sista lite större sammanhängande grön- 
och friluftsområdet. Att behålla detta istäl-
let för att inskränka det kan innebära mer för 
kommunens ekonomi och goodwill hos turis-
ter och lokalbefolkning än 12 nya stugägare på 
dom planerade tomterna.
Att detta grönområde är av största betydelse 
för oss redan boende i området har lyfts fram 
tidigare många gånger och tål att understrykas 
igen! Beträffande djurliv har mest grodornas 
fortlevnad i området uppmärksammats men 
även närvaro av hasselsnok har dokumenterats
med foto förra året och denna art har ett så stort 
naturvärde att närmare översyn av dess möjliga
överlevnad i ett exploaterat område blir påkal-
lat!

Sist och sannolikt viktigast är det förhållandet 
att jag är 1/4 delägare till Solberga 3:1 och enl.
Samäganderättslagen är exploatering lagstri-
dig om en delägare motsätter sig denna (varje 
delägare har s.k. vetorätt)! Jag påpekade detta 
för kommunen redan 2017 men finner nu an-
ledning att påminna om det igen! Det är min 
definitiva avsikt att följa upp att lagen efterlevs!

på reningsverket i Borgholm är för stort, men 
en möjlighet till bräddning måste alltid finnas.

Endast två mindre ingrepp ska göras i områ-
dets stenmurar. Ett i söder för att binda ihop en 
gångstig mellan de båda bostadsområdena och 
ett föra att tillgodose tillfart för underhållsfor-
don till dagvattendammen,  men i övrigt läm-
nas stenmurar i området orörda så de kan fung-
era som hemvist för olika djur, exempelvis orm.
Naturvärdesinventeringen pekar ut flera intres-
santa naturtyper samt olika insekter- och djur-
arter som finns i omra

Kommunen har ingen avsikt att exploatera den 
mark de inte själva äger. Dock har kommunen, 
via planmonopolet, möjlighet att detaljplane-
lägga mark som de själva inte äger. 

Fastighetsägarens kommentar:
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21. Fastighetsägare till Solberga 19:16                                                         
Fastighetsägarens synpunkter:

Detta gäller synpunkter på byggplanerna på 
Solberga 3:1.
Jag har läst igenom alla utredningar som är 
gjorda och dessa visar enligt våran mening att 
det inte är lämpligt att bebygga och det står hel-
ler ingenstans i handlingarna att det är lämplig 
mark att bygga hus på. Det är av särskilt tre 
anledningar, för det första ligger marken 2,5m 
över havet och kravet är från kommunen och 
även länstyrelsen 3m och i utredningen visar 
det att det är c:a 30cm jordlager och sedan 
c:a 1-1,3m lera som är väldigt kompakt, vid 
byggnation måste enligt kommunen all lera 
schaktas bort och ersättas med annat bärlager 
som inte är lika kompakt som leran, vilket i sin 
tur innebär att vattengenomströmningen från 
klinten ökar vesäntligt, och detta kan innebä-
ra att marken ovanför och söder om området 
kommer att börja röra på sig, detta skulle bli 
katastrof för oss fastighetsägare och stora er-
sättningskrav på kommunen.
För det tredje är det ju så att i detta område 
finns skyddade djurarter och även rödlistade 
arter och ovanliga och skyddade orkidéer, vad 
jag vet så har länstyrelsen ställt frågan till kom-
munen om hur de har tänkt sig att exploatera 
marken så att dessa arter har någon möjlighet 
att överleva, vid en bebyggelse på detta område 
finns inte en chans att dessa arter kan över-
leva, det är ett strövområde och parkområde, 
det enda som finns kvar mellan Borgholm och 
Köpingsvik och detta lilla området bör skötas 
och bevaras.
Dessutom är det så att jag och min mor byggde 
detta hus med tanke på havsutsikten, det var
1983 och då fanns inga planer på exploatering 
på området och tack vare det har alla berörda 
som blir av med havsutsikten rätt att kräva 
ersättning för det minskade marknadsvärdet 
inom 2år. Kommer länstyrelsen ändå att säga 
ja till den nya detaljplanen kommer detta att 
överklagas till länstyrelsen och hjälper inte det 
kommer vi i föreningen att gå vidare.

Kommunens kommentar:

Kommunen har med stöd av utredningarna 
gjort bedömningen att marken är lämplig att 
bebygga och har därmed tagit planen vidare i 
planprocessen.

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred. 

Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten”.  

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del.   
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Kommunens kommentar:

Gällande utsikten så står kommunen fast vid 
den kommentar som lämnades vid samråds-
skedet, det vill säga att, kommunen är medve-
ten om att flertalet fastighetsägare kommer att 
få en väsentlig förändring av utsikten mot Kal-
marsund. Kommunens uppfattning är dock, 
efter granskning av olika rättsfall, att boende 
inte äger rätten till sin utsikt, vare sig det är 
förändrad utsikt mot öppet markområde eller 
vatten. Kommunen kan därför inte se att det 
finns någon rätt att kräva ersättning utifrån 
detta skäl. 
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22. Fastighetsägare till Solberga 19:13                                                         
Fastighetsägarens synpunkter:

Vi har lite synpunkter på bygget av det nya 
området vid Solbergamarken.

Den lilla bit av skog, där ni vill bygga, är den 
sista som vi har kvar mellan Köpingsvik och
Borgholm. Vi är alla måna om djuren som 
finns i detta område. Både rådjur med sina 
kid, fåglar, paddor och hasselsnoken som vi 
sett vid ett flertal tillfällen kommer att för-
svinna.
Vägen som ni planerat att använda kommer 
ge ökad trafik vid upp och nedfarten till väg 
136.
Redan idag är det problem sommartid vid 
den utfarten. Hur tror ni det blir då med ännu 
fler bilar?
När vi ändå pratar om vägen så är det en frå-
ga som vi gärna vill ha svar på.
Hur kan kommunen bara lägga beslag på 
Rödstensgatan, en gata som ägs av vår grann
stugförening och som vi 1994 betalade nytt-
janderätten av till Björn Hildebrand?? Detta 
i samband med en förrättning som lantmäte-
riet gjorde.
Vi tycker att detta som ni ska genomföra 
kommer att förstöra vårt fina sommarstuge-
område.

Kommunens kommentar:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del.

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden.

Gällande Rödstensvägen så har kommunen 
via planmonopolet möjlighet att planlägga 
marken inom kommunen. Kommunen gör 
bedömningen att den tillkommande trafiken 
är hanterbar för området då endast ca 11 ny 
fastigheter kommer att tillkomma inom den 
östra delen av planområdet. Sommartid är det 
mycket trafik runt och förbi Köpingsvik men 
bedömningen är att den trafikökning som 
tillkommer i och med de nya bostäderna inte 
kommer förvärra de problem som redan finns 
kring väg 136 idag. 
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Revideringar inför granskningsskedet

Plankartan revideras enligt följande:

- Bestämmelse om upphävande av strandskydd ändras för att endast omfatta mark för GATA 
och V inom nordvästra planområdet. 
- Planbestämmelse om villkorat startbesked tas bort då den saknar lagstöd
- Nya markområden för planbestämmelsen E tillkommer för dagvattendamm och damm för 
bräddning.  
- Bestämmelse om våtmark tas bort. Ersätts med bestämnmelse om E-område för dagvatten-
damm.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

Thoomas Nilausen  Heléne Wertwein  Magnus Juhlin
planarkitekt   miljöinspektör   plan- och byggchef
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Sammanfattning
Solbergamarken är ett grönområde som 
idag används för rekreation. I väster är 
marken öppen och relativt sank. I öster 
består marken av tät skog. 

Planförslaget innebär att området 
förtätas med bostäder i söder. Marken 
närmast vattnet iordningställs med ett 
våtmarkssystem. Det nya våtmarksområdet 
planeras bli en attraktiv parkmiljö för 
närboende. 

Översiktskarta

Planområde

Borgholm

Planområde

Borgholms kommun

Köpingsvik
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Detaljplaneprocessen
Denna handling, planbeskrivningen, ska underlätta förståelsen för planförslagets 
innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen 
ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan. I 
beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts 
motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Detaljplanen (plankartan) är 
däremot juridiskt bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

Planprocessen befinner sig nu i antagandeskedet som är det sista steget i processen till 
en antagen detaljplan. 

Inkomna synpunkter under granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande. I 
redogörelsen redovisas samtliga inkomna synpunkter och kommunen har tagit ställning 
till ändringar av planförslaget inför antagandeskedet.  Det görs endast minde justeringar 
och redaktionella ändringar innan planförslaget slutligen antas av politikerna.

Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för utökat 
planförfarande.

Utökat planförfarande:

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT
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1. Planens syfte
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i området. Syftet är 
även att iordningställa ett större våtmarkssystem i den norra delen av planområdet.

2. Plandata
Planområdet är beläget mitt emellan Borgholm och Köpingsvik. Området avgränsas av 
Kalmarsund i norr. Området består av ett grönområde som omgärdas av kringliggande 
bostadsbebyggelse. Området utgörs av ca 18 hektar. Fastigheten Solberga 3:1 ägs av ett 
antal privatpersoner som är exploatörer i detta planärende. Kommunen äger fastigheten 
Tings Ene 1:14. 

3. Förutsättningar
Historik
Köpingsvik har en långgrund och väl skyddad hamn där platsen varit idealisk som 
handelsplats. Under vikingatiden fanns här en marknadsplats med anor från 700-talet. 
I slutet på 1100-talet byggdes ett torn med en ringmur på den plats där Borgholms 
slott finns idag. I modern tid utvecklades Borgholm från ett fiskeläge till stad med 
stadsrättigheter år 1816. I slutet på 1800-talet blev Borgholm en kurort och turisterna 
kom via båt till staden. 

Planområde
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Utsikt mot vattnet från bostäder söder om Solbergamarken        Flerbostadshus väster om Solbergamarken

Bostadshus väster om Solbergamarken                      Bostadshus i söder med panoramafönster mot Kalmarsund

Vid sekelskiftet tog turismen fart och ett pensionat byggdes i Köpingsvik under 1920-talet. 
Efter invigningen av Ölandsbron i början på 1970-talet etablerades campingplatser på 
Öland varav ett flertal vid Köpingsviks sandsstrand.

Bebyggelse
Bostäderna runt Solbergamarken har successivt byggts ut sedan 70-talet. En majoritet 
av bebyggelsen närmast grönområdet är fritidshus.  En stor andel av husen runt 
Solbergamarken byggdes under 80- och 90-talet som enklare fritidshus på plintgrund. 
Under åren har dessa successivt försetts med både uterum och altaner. 

Det finns även ett antal hus som byggts under 2000-talet i modern stil. Längs den 
södra delen av området finns ett flertal hus med stora panoramafönster med utsikt över 
Kalmarsund. 

I södra delen av Ålfiskaregatan finns ett relativt stort område med flerbostadshus som 
byggdes under 90-talet. Dessa bostäder är hyresrätter och  används som åretruntboende. 

Trafik
Anslutning till området sker via väg 136 till Sjöstugevägen eller Rödstensgatan. 
Båda infarterna är utformade med vänstersvängande fält. Området nås genom mindre 
trafikerade lokalgator. Österifrån kan området även nås via en grusväg utmed kusten. 
Ålfiskaregatan fungerar som en matargata med funktionen att mata andra gator med 
trafik. Vid Rödstensgatan, strax söder om Badgatan finns en bom som enbart är nedfälld 
sommartid. Bommen används för att stoppa genomfartstrafik ner till stranden. Ungefär 

211



8Antagandehandling

500 meter från planområdet finns busshållplats med bussturer till norra Öland samt i 
riktning söderut mot Borgholm och Kalmar. 

Strax söder om planområdet finns den gamla banvallen där det idag går en cykelväg 
mellan Borgholm och Köpingsvik.

Kommunal och kommersiell service
Planområdet är beläget drygt två km utanför Borgholms centrala delar och ca 1,5 km 
utanför centrala Köpingsvik. Gränsen mellan tätorterna går tvärs igenom området. I 
Borgholm finns kommunens största serviceutbud, både kommunal- och kommersiell 
service. Bl.a. finns det: livsmedelsbutiker, hälsocentral, förskolor, skola 1-9. Det finns 
även en gymnasieskola med inriktningar inom hotell och restaurang. I Borgholm finns 
ett stort handels- och restaurangutbud. 

I Köpingsvik finns det en livsmedelsaffär och ett bageri som har öppet året runt. 
Längs hela bukten i Köpingsvik finns ett antal campinganläggningar där samtliga har 
kioskverksamhet. Under sommaren finns ett flertal restauranger i samhället. En av dessa 
har öppet året om. Sommartid finns ett flertal klädesbutiker samt annan kommersiell 
handel. I Hela Köpingsviksområdet finns det rum och stugor för uthyrning.

Mark och vegetation
Området består av högvuxen friskäng och strandskog. Friskäng är öppna ängsmarker 
med fuktiga markförhållanden. Friskängen i öster är artrik och fri från buskar. Den 
västra delen är mer högvuxen och till stora delar igenvuxen med busksnår av främst slån, 
rosbuskar och skogskornell. Skogen i den östra delen av planområdet är förmodligen 
gammal åkermark som vuxit igen. Det finns ett flertal äldre ekar i skogen. Det finns även 

Bild på Laxgatan                                                                   Skogsområde på fastigheten Tings Ene 1:14

Vy från förlängning av Gäddstigen           Solberga hamn            

212



9Antagandehandling

enar samt inslag av tall. Den täta undervegetationen består av en, slån, rosbuskar och 
ekskott. Strandskogen upplevs som snårig och ogenomtränglig. Områdets naturvärden 
skulle kunna ökas genom röjning och återupptagen hävd.

Området sluttar ner mot havet och har en höjdnivå på ca +3 meter över havsytan vid 
befintlig bebyggelse på Mörtstigen, Gäddstigen och Stenstigen. Genom området, i 
väst – östlig riktning finns en gammal strandvall. Området kan tidigare ha varit en 
havsvik vilket kan förklara varför området är så pass sankt.

Artskydd
Initialt i planarbetet togs en naturvärdesinventering fram som visade att det fanns arter i 
området kopplade till EU:s art- och habitatdirektiv. Länsstyrelsen lämnade beskedet att 
ytterligare utredningar krävdes för att visa påverkan på dessa arter vid en byggnation. 
I en fördjupad utredning för arter kopplade till art- och habitatdirektivet,  framkom 
att långbensgrodan (särskilt hotad) finns i området och en särskild utredning för 
långbensgrodan togs fram.

I samtliga utredningar anges att dessa arter skulle komma att trivas bättre i området 
om buskskiktet röjs upp. Enligt den lagstiftning som finns idag, gjorde Länsstyrelsen 
bedömningen att en planläggning av området för bostäder är möjlig. Ny bebyggelse 
måste dock ta hänsyn till de åtgärder som krävs för att arterna fortsättningsvis skall trivas 
i området. Några av åtgärderna är att det krävs sk. grönsläpp vilket innebär gröna stråk 
mellan Solbergamarken och ut till andra gröna närområden. En tunnel under väg 136 
skulle innebära att arterna kan ta sig vidare söderut. För att säkerställa ett genomförande 
av åtgärderna håller kommunen på och upprättar ett exploateringsavtal med exploatören.

Vy över Solbergamarken från det sydvästra hörnet av planområdet
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10Antagandehandling

Samtliga utredningar finns tillgängliga på kommunens hemsida samt på 
kommunledningsförvaltningen.

Stenmurar
Stenmurar tillhör de mest påtagliga lämningarna i kulturlandskapet och vittnar om 
gångna tiders odlingslandskap. Murarna har höga naturvärden med en viktig funktion i 
ekosystemet. De utgör livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningsvägar för flera växt- och 
djurarter. 

Inom planområdet finns det en lång stenmur som löper längs med fastighetsgränsen 
mellan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. Inom närområdet finns det rester av stenmurar 
som vittnar om tidigare ägogränser samt ett äldre odlingslandskap. 

Fornlämningar
I samband med samrådsskedet av detaljplanen gjordes en kulturhistorisk utredning. 
Utredningen visar att området tidigare utnyttjats för fiske, bete och viss odling. Under 
förhistorisk tid har huvuddelen av området legat under vatten eller varit vattensjukt. I 
anslutning till  det sydöstra hörnet har det funnits ett gravröse som undersöktes  och togs 
bort 1974. Vid undersökningen visade det sig även finnas bosättningsspår. I samband med 
granskningskedet gjordes ytterligare en kulturhistorisk utredningen med schaktningar i 
området. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Utredningarna finns tillgängliga på 
kommunen. 

Radon
Inom planområdet finns ingen radonmätning registrerad. I närområdet har enstaka 
radonmätningar genomförts punktvis som visar på 30-1500 bequerel per kubikmeter. 
Vid Radonvärden som överskrider 200 bequerel per kubikmeter, bör åtgärder vidtas. 
Det är inte ovanligt att radonvärden skiljer sig mycket åt på Öland med punktvis 
förhöjda värden. Anledningen är att radon sprider sig genom sprickor och håligheter 
i berggrunden via grundvatten och jordluft genom marklagren. Alunskiffer har höga 
radonhalter. Andra skifferarter har låga till normala radonhalter. I ett bälte längs med 
landborgskanten underlagras lerskiffern och kalksten av alunskiffer. Alunskiffern kan gå 
i dagen där de överlagrande bergarterna knäckts. Inom planområdet finns därmed risk 
för problem med höga radonhalter. 

Stenmur inom planområdet
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Geologiska formationer vid Borgholm och Köpingsvik                    
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Köpingsvik

Planområde

Geologi
Inom planområdet är jordlagret tunt med underliggande lerskiffer, ca 90-125 cm under 
markytan. Jordlagret består överst av morän och därunder finns ett varierande tjockt lager 
av lera. Markytan inom området lutar svagt mot norr och Kalmarsund med varierande 
nivåer mellan 0,6 m till 0,8 m i norr och i söder mellan 3,1m till 3,4 m.

Geologiska undersökningar har genomförts som visar på att markens översta jordlager 
i den västra delen av Solbergamarken (Solberga 3:1) består av organiskt material. Detta 
är det material i marken som främst består av växter som ännu inte brutits ner. Under 
det organiska materialet finns det ett lager med lerjord. Lera är uppbyggt av mycket små 
korn och mellan dessa finns det hålrum som helt eller delvis är fyllda med vatten. Vattnet 
som rinner igenom Solbergamarken kommer söderifrån och rinner ut mot havet. Vattnet 
kan inte tas upp av lerjorden och därför finns det synligt vatten i marknivå. Lerjorden 
och den stora vattenmängden har gett området dess våtmarkskaraktär.

För att kunna bebygga marken behöver lagret med lerjord tas bort och fyllas upp 
med lämpligt fyllnadsmaterial såsom sprängstensmassor. Lagret som behöver tas 
bort är ca 1 meter djupt. För att kunna bygga på en marknivå som klarar av framtida 
havsnivåhöjningar, behöver marknivån sedan höjas till en marknivå som är minst 2,8 
meter över havsytan. Stora delar av området ligger på en lägre höjd och därför kommer 
det att krävas en mycket stor mängd fyllnadsmaterial för att kunna bebygga området. 
På den östra delen av Solbergamarken (Tings Ene 1:14) är markförhållanden annorlunda 
och jordlagret består av sand. Under marken finns det ett mycket stort vattenflöde med 
grundvatten. Den stora vattenmängden innebär inget hinder för byggnation och vattnet 
kan ledas bort via ledningar. 

Översvämning
Enligt uppgifter från SMHI sker en successiv ökning av jordens medeltemperatur och 
nederbörd. Temperaturökningen innebär även en ökad temperatur i våra hav vilket för 
med sig att havsnivån höjs. Vattnets volym ökar eftersom varmt vatten tar mer plats 
än kallt vatten. Orsaken till att vattenmängden ökar är framförallt smält glaciärvatten 
och vatten från smältande isar från fast underlag. Med en stigande havsnivå följer 
konsekvenser för samhället och miljön. Bebyggelse vid kusten kommer att drabbas av 
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en förändrad kustlinje. Grundvattnet kommer att stiga vilket innebär att det tekniska 
systemet med ledningar och vägar kommer att ta skada.  

I den södra delen av planområdet ligger marknivån på 3 meters höjd över havet. Området 
sluttar ner mot vattnet och i mitten av området (vid pumphuset) går marknivån upp något 
och ligger på ca 2 meters höjd över havet. Länsstyrelsens riktlinjer om rekommenderad 
grundläggningsnivå för nya bostadshus ligger på + 2,8 meter. Kommunen följer 
Länsstyrelsens riktlinjer.

Vatten och avlopp
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Borgholm 
Energi AB (BEAB) är huvudman för det allmänna nätet. Ledningar för vatten- och 
avlopp (VA) följer Gäddstigen söderifrån och når fram till pumphuset mitt i området. 
Dessa ledningar är mycket tryckkänsliga vilket måste beaktas vid eventuell framtida 
schaktning i närheten. Påpekas bör även att det kan förekomma lukt kring pumphuset som 
finns på platsen idag beroende på belastning, flöden och vintd etc. Ledningar för vatten 
och avlopp ligger också i den gång- och cykelväg som genomkorsar Solbergamarken i 
väst- östlig riktning. Det finns även en vattenledning från Badgatan som löper parallellt 
med kustlinjen. 

En utbyggnad av VA-nätet är fullt möjlig och enligt BEAB finns det goda förutsättningar 
för detta i området. BEAB har en pumpstation som är dimensionerad för en utbyggnad i 
området.  Solbergamarken har en bra lutning av marken i förhållande till pumpstationen. 
Markförhållanden innebär dock att en utbyggnad kan komma att bli mer komplicerad 
än om marken varit torr. Befintliga brunnar och beteckningar som finns måste höjas om 

Höjdkarta över Solbergamarken
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utfyllnad av området sker. Det planerade våtmarksområdet skapar förutsättningar för 
ett bra omhändertagande av dagvatten från gata och fastigheter. Det finns en del privata 
dagvattenledningar som måste dräneras vidare genom området.
Kommunen har låtit ta fram en vattenbalansberäkning som visar inkommande och 
utgående vatten. Beräkningen bifogas handlingarna och finns tillgänglig på kommunen.

Bräddning
En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att 
ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad 
VA-systemet klarar av. Bräddning sker framförallt i samband med kraftigt regn och 
snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband med storm och sker endast under 
ett fåtal tillfällen under ett år.
Från det befintliga pumphuset som finns inom området idag går en spillvattenledning 
föresedd med sex brunnar norr ut till Kalmarsund. Brunnarna som finns längs ledningen 
andvänds idag för bräddning då behov uppstår. Avloppsvattnet som töms ut vid 
bräddningen är ofta kraftigt utspätt med regnvatten men det kan ändå skapa en olägenhet 
för de som rör sig i området då det kan förekomma lukt och rester från nedspolat skräp. 
På kort sikt ska Borgholms Energi, som är ansvariga för ledningen, sätta igen de 
brunnar som löper längs ledningen och istället låta bräddningsvatten mynna ut i en 
invallad damm som ska anläggas vid strandlinjen. På längre sikt ska kapaciteten vid 
reningsanläggningen i Borgholm ökas för att minimera tillfällen för bräddning men då 
det krävs stora investeringar är det än så länge ett framtida projekt. 
Det måste dock alltid finnas möjlighet för bräddning då andra oförutsedda händelser kan 
sätta stopp i ledningar och orsaka översvämning av t.ex. källare och gator.

Befintligt dagvattendike i den västra delen av Solbergamarken
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Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och hårdgjorda ytor. Inom 
planområdet finns det inga dagvattenledningar och därmed sker infiltration av dagvatten
på varje fastighet. 

I dagsläget avleds nederbörden som faller i området till två dagvattendiken utmed 
områdets västra och östra utkanter. Det östra diket går ut i våtmarken och det västra diket 
till Kalmarsund. Sannolikt sker också till viss del avrinning av uppträngande markvatten 
genom dikena.

Dagvattennätet är mycket begränsat i området. Enbart vissa delar av angränsande 
bebyggelse har dagvattenlösning för fastighet/och gata som leder till öppna diken och 
vidare ut i sundet. På övriga fastigheter sker lokalt omhändertagande via LOD genom 
infiltration på egna fastigheten. Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för 
dagvatten. 

Ytvattenavrinningen sker norrut mot de öppna dikena i nordöstra och östra delen av om-
rådet och vidare ut mot det låglänta området närmast stranden som är av våtmarkskaraktär. 
Även  från högre belägna områden i söder och öster är tillrinningen till området stor. 
Tunna jordlager och högt vattentryck i berget gör infiltrationskapaciteten dålig och vattnet 
trycks upp i marken. Troligen sker även en utströmning av grundvatten i området. De 
norra delarna av planområdet fungerar idag som ett vattenuppehållande/magasinerande 
och renande system på ca 8 ha, på +0,5 höjd, innan vattnet når Kalmarsund. 

Sammanfattning av dagvattenutredning och geoteknisk utredning
Planområdets ytavrinning, radonförekomst samt geologiska och hydrogeologiska 
förhållanden har utretts och finns beskrivna i en rapport om geoteknik och dagvatten 
(Structor, 2017).  Utredningen innehåller även ett översiktligt förslag till dagvattensystem.
Nedan följer en sammanfattning av utredningarna.

Avrinningsområdets yta är drygt 11 ha, varav drygt 5 ha naturmark. Beräkningarna har 
utgått från en dimensionerad regnintensitet med återkomsttid på 10 år. Utjämnings-
dammen behöver då ha en volym på drygt 800 kubikmeter. Dimensionerat flöde till 
systemet är ca 18 l/s. 

Dränering för att grundlägga byggnader och vägar ska inte utföras så att grundvattennivån 
stiger ovan nuvarande markyta, men inte heller sjunka under nuvarande nivå.

Utfyllnader för byggnation behöver ske till nivån +3m vilket kan innebära försämrade 
dränerings- och avrinningsmöjligheter för angränsande bebyggelse. Förebyggande är att 
materialet håller tillräckligt dränerande egenskaper och dräneringsstråk.

Dräneringsvattnet från området måste inte ledas till dagvattendamm. Alternativt kan det 
ledas ut på markytan nedströms dagvattendamm för infiltrering i mark. 
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Avskärande dräneringsstråk krävs i den södra delen av området så att tillkommande 
vatten söderifrån kan ledas bort mot en naturlig rening i våtmarksområdet, utanför det 
tänkta dagvattensystemet.

En del dagvatten från tak och andra ytor kan infiltreras inom varje fastighet genom 
fördröjning i gräs-, grus och makadamfyllningar, vattenutkastare och infiltration på 
gräsytor, genomsläppliga beläggningar, gröna tak etc., s.k. lokalt omhändertagande. 
Dagvatten kan efter fördröjning och renande åtgärder med fördel lagras i en nedgrävd 
tank med bräddning mot avledande teknik. Då finns en möjlighet att återvinna dagvattnet 
för t.ex. bevattning av trädgård.

Markytor i utfyllda områden ska anläggas så att ytvatten och dräneringsvatten rinner 
bort från byggnader och vägar. Det kan rinna av på markytan, från byggnaderna och mot 
en dagvattendamm med en utjämningsvolym mellan 600 - 800 kubikmeter. Även i östra 
delen av området ska avrinningen ordnas mot dagvattendammen, inte mot befintligt 
dike, dit avrinning sker idag.  Mark- och ledningslutningar ska anpassas till detta. Vägar, 
gång och cykelvägar i området måste anpassas så att de inte hindrar vattnets flöde i 
dagvattensystemet. 

Ytor på naturmark och bredvid gator kan, med tanke på närhet till damm och 
områdets lutning, förses med flacka diken för avledning till dagvattendammen. 
Det uppstår en fördröjning nära källan och det långsammare flödet i dikena är 
positivt för vattenbehandlingen i dammen. Alternativt anläggs dagvattenbrunnar och 
dagvattenledningar för avledning till dagvattendamm. 

Dagvattendammen utgör en samlad fördröjning och ska fungera som utjämning av flödet 
samt behandling av dagvattnet. Dammen placeras norr om bebyggelsen med bra fall mot 
dammen. En sådan damm bör ej schaktas ned alltför djupt i befintlig jord för att undvika 
inläckage av mark- och grundvatten.  Bottennivån bör ligga på +0,5 m och vattennivå 
variera mellan +1,2 till + 1,8m.  Ytan kan bli ca 1500 kvm, med en totalvolym på ca 
1000 kubikmeter och utjämningsvolym på 600-800 kubikmeter.

I dammen ska finnas möjlighet till sedimentation och biologisk aktivitet så att vattnet 
renas och att utgående vatten är tillräckligt rent för att släppas till mindre våtmarksytor 
nedströms. 

Vidare avledning av utgående vatten från dagvattendammen sker i två naturliga, flacka 
avrinningsstråk i terrängen. I stråken läggs låga vallar som skapar översvämningsytor. 
Mycket grunda, tillfälliga vattensamlingar skapas då som torkar ut under torrperioder. 
Små fördjupningar i dessa med flacka kanter kan förbli vattenfyllda året runt vilket 
skapar goda miljöer för groddjur. För placeringen 1 m över havsnivån kan upprepade 
översvämningar av området förväntas. Detta bör främja biologisk mångfald och förbättra 
för skyddsvärda arter i området. 
Dammen bör utöver utjämning ha följande funktioner:
• Partikelavskiljning  - sker genom anpassad uppehållstid och flödesväg. 
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• Oljeavskiljning - oljor och övriga skadliga ämnen som kan flyta på ytan behöver            
avskiljas. 
• Syresättning och biologisk aktivitet – för att främja biologisk aktivitet och hindra 
svavelvätebildning.
• Vegetation  - bidrar till vattenrening och ger gott habitat för arter i området.
• Flödesreglering  - för reglering av vattnet och fördelning mot dammar nedströms.
• Estetik  - en vacker utformning uppfattas positivt och ger en förhöjd upplevelse 
som rekreationsområde.

Dagvattendammen kommer, fram till den dag då den inte längre fyller något syfte eller på 
något annat sätt blir obrukbar, kräva underhåll. Fastighetsägaren ansvarar för underhåll 
och till det knutna kostnader. Tillfart för underhållsfordon till dammen sker från den 
gångstig som går genom områdets mitt.

Avfall
Borgholms Energi AB (BEAB) hanterar renhållningen i kommunen. Vid planering av 
nya bostäder är det viktigt att vägar är dimensionerade för renhållningsfordon (s.k. 
sopbilar). Hushållsavfall hämtas vid fastigheten varannan vecka i Borgholms kommun. 
Förpackningsavfall och tidningar lämnas på återvinningsstation medan skrymmande 
avfall lämnas på återvinningscentralen i Borgholm.

El- och tele
E.ON har nätkoncession i området.
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Illustrationsskiss över våtmarksområdet i enlighet med framtagna utredningar

Teckenförklaring
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4. Avvägningar enligt Miljöbalken
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB
Miljöbalkens tredje kapitel handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden skall användas för det än-
damål som de är mest lämpade till. Det fjärde kapitlet handlar om bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden (Öland anges). Det femte kapit-
let handlar om miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Regeringen får ange 
föreskrifter angående mark, vatten, luft eller miljön, om det behövs för att bland annat 
skydda människors hälsa eller miljön. 

Miljökvalitetsnormer
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, är en nationell lagstiftning som grund-
lades i ett EU-samarbete. Syftet är att ge en helhetsbild över ländernas vattenresurser 
och  direktivet ska även utgöra ett skydd. Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 och är 
införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen. Grundvatten, 
sjöar, vattendrag och kustvatten omfattas av förordningen. Målsättningen är att allt in-
lands- kust och grundvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status år 2015, i vissa 
fall med tidsfrist till 2021 och i särskilda fall till 2027.

Vattnets naturliga väg är uppdelat i så kallade avrinningsområden där höjder i landska-
pet avgränsar ett område. Beroende på händelse och dess beskaffenhet kan vattenmiljön 
påverkas i större eller mindre omfattning inom ett avrinningsområde. Vattnet i planom-
rådet rinner ut i Kalmarsund.

Genom föreslagna riktlinjer för dagvattenhantering som anläggande av fördröjningsma-
gasin och reningsdammar längs kusten kan kustvattenmiljön gynnas. Vid höga vatten-
stånd kan också sådana anläggningar översvämmas.

Öster om Borgholms hamn ligger Borgholms reningsverk som har kapacitet att rena upp 
till 52 000 PE (personenheter). Enligt Borgholm Energi har reningsverket kapacitet att 
ta emot avlopp från ny bebyggelse. Befintlig bebyggelse inom planområdet är anslutna 
till det allmänna VA- nätet.

Borgholms kommun ingår i åtgärdsprogram för södra Östersjön, och planområdet ingår 
i M n Kalmarsunds utsjövatten (SE561400-161201). Vattenförekomsten uppnår inte god 
kemisk status. Ett allmänt miljöproblem är kvicksilver som förekommer i alla ytvatten 
med överstigande gränsvärden. Eftersom metaller aldrig bryts ner finns de till största 
delen kvar i bottensedimentet. MKN för den ekologiska statusen för Kalmarsunds utsjö-
vatten är fastställd som måttlig och riskerar att inte uppnå god ekologisk status till 2021. 
Bedömningen beror på att halterna av näringsämnen fortfarande inte når god status.
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När det gäller grundvatten så ingår planområdet i Mörbylånga-Borgholms kalkberg 
(SE628596-154217) vilken sträcker sig längs Ölands västra sida från Risinge i söder 
upp till Vannborga i norr. Planområdet påverkas även av grundvatten från Västra Ölands 
kalkberg (SE629295-155070) där Solbergafältet ingår (SE630207-155592). Kvalitetsk-
raven i MKN för grundvatten innebär att den kemiska och kvantitativa statusen ska vara 
god 2021. Grundvattnets kemiska och kvantitativa status är klassade som goda. Klass-
ningen är dock gjord på schabloner och kan ha brister. Riskbedömningen påvisar att det 
finns risk för att grundvattnets kvantitativa status kan försämras. Grundvattenförekom-
sten på Solbergafältet är även den i riskzonen att inte uppnå god kvantitativ status.

I dagsläget kommer påverkan på MKN från omgivande bebyggelse, tex tvätt av bilar, 
oljespill från motorfordon, trädgårdsgödsel och dagvatten från tak och hårdgjorda ytor.

Centralt inom planområdet finns det en pumpstation. Den ligger idag på en höjdnivå på 
ca +1 meter. Eftersom den har en samhällsviktig funktion är det viktigt att den klarar 
av en eventuell framtida havsnivåhöjning samt tillfällen då vädret innebär ett högre vat-
tenstånd än normalt. Enligt information från Borgholms Energi innebär konstruktionen 
inget problem med att den ligger lågt då dess funktion ligger under marknivå.

Grundvattentäkt Solbergafältet
Solbergafältet är en isälvsavlagring söder om Köpingsvik där Borgholm Energi 
AB utvinner dricksvatten i jordlagren. Isälvsavlagringen Solbergafältet är en egen 
vattenförekomst i jordlagren (VISS SE630207-155592). Vissa brunnar i Solbergafältet 
är även nedförda någon enstaka meter ner i den översta delen av kalkbergrunden som 
är en annan vattenförekomst, Västra Öland (VISS SE628996-155070). Det grundvatten 
som inte tas ut i vattentäkten strömmar söderut, över en förmodad klintkant i sydöstra 
Köpingsvik eller genom berggrunden, norrut, där grundvattnet strömmar ut i havet. 
Det är uppenbart att berggrunden som helhet har låg genomsläpplighet eftersom 
grundvattennivån i Solbergafältet ligger ca 20 meter högre än vid Solbergamarken. Risken 
för påverkan på Solbergafältet från verksamhet vid Solbergamarken är helt obetydlig 
även om det är tydligt att det höga grundvattentrycket som finns vid Solbergamarken 
har sitt ursprung i den stora nivåskillnaden mot kalkstensplatån i söder. Solbergamarken 
ligger strax utanför randen på det område som är definierat som vattenförekomsten 
Västra Öland.

Nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden. Skogsstyrelsen har sedan 
1990 ett regeringsuppdrag att inventera och peka ut nyckelbiotoper på privat mark. Inom 
planområdet finns inga nyckelbiotoper registrerade. 

Strandskydd
Idag omfattas fastigheten Solberga 3:1 av strandskydd på 100 meter, medan strandskyddet 
är upphävt för fastigheten Tings Ene 1:14. Strandskyddet är dock upphävt för vissa delar 
inom fastigheten Solberga 3:1. Vid framtagandet av den nya detaljplanen för området 
återinträder strandskyddet på 100 meter. 
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För att kunna genomföra de förbättringsåtgärder som föreslås med ett iordningställt 
våtmarksområde, krävs dispens från strandskyddet. För att kunna beviljas dispens 
behöver ett ”särskilt skäl” anges enligt Miljöbalken. Som särskilt skäl hänvisas till att 
anläggande av dammar ska tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Åtgärderna ska 
gynna områdets biologiska mångfald samt bidra till att rena dagvatten och minska 
utsläpp av närsalter och föroreningar till kustvattnet. Områdets grod- och kräldjur är 
idag isolerade. Flera dammar som utformas på rätt sätt samt gröna stråk och en tunnel 
under väg 136 kan säkra områdets grod- och kräldjur.

Klimatanpassning 
För detaljplaneområdet identifieras översvämningsrisker i relation till främst stigande 
havsnivåer. För grönytorna kan även antas att det vid kraftiga regn inte kommer att hinna 
infiltrera stora mängder vatten. Rekommendationerna i Risk och sårbarhetsanalysen 
(DHI, 2014), anger att ingen exploatering bor ske närmare än 150 meter från strandlinjen 
samt att ingen exploatering rekommenderas under en nivå på 3 meter, vilket följs i 
planförslaget.

Buller
Buller påverkar oss på olika sätt beroende på typ av buller, vilken styrka och vilka 
frekvenser det har, hur det varierar över tiden och vid vilken tid på dygnet som vi utsätts 
för det. Mätvärden förkortas vanligtvis dbA. Styrkan hos ett ljud mäts i enheten decibel. 
Bokstaven A står för A-vägning vilket innebär att de frekvenser som uppfattas bäst av 
det mänskliga örat, får större vikt vid en mätning. 

Det finns två sätt att mäta och beräkna buller på; med ekvivalent ljudnivå och maximal 
ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå visar medelvärdet för alla ljud under en viss period. 
Maximal ljudnivå är det högst uppmätta värdet under en viss period, till exempel ett 
dygn. 

Den största bullerkällan i området är väg 136. Det bebyggda området mellan väg 136 
och planområdet bildar en bullerridå och området bedöms inte alls som bullerstört. Inom 
planområdet är hastigheten så pass låg att ny trafik inte bedöms generera bullernivåer 
som överstiger riktvärden.

Riksdagen fastställde de riktvärden för trafikbuller som redovisas i tabellen nedan, som 
från och med 1/6 2015 ska tillämpas vid planläggning.

Riksintressen
Riksintresse är ett begrepp som avser ett geografiskt område eller enstaka objekt som är 
skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Riksintressen ska långsiktigt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värde. Hela Öland utpekas som riksintresse. 
Det är turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen som särskilt 
ska beaktas vid exploatering eller andra ingrepp i miljön.
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Markföroreningar
Inom området finns inga kända markföroreningar enligt kommunens register och inte 
heller någon anledning att misstänka markföroreningar. 

Miljökonsekvensbeskrivning
I detaljplanearbetet för Solberga 3:1 m.fl. har en miljökonsekvensbeskrivning tagits 
fram. Nedan följer en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen.

Naturvärdesinventeringen av planområdet visade att det förekommer arter i området 
som omfattas av artskydd. Sammanlagt identifierades tolv naturvärdesobjekt i 
miljökonsekvensbeskrivningen. I samband med fältbesöken gjordes fördjupade 
inventeringar av fåglar och insekter, en översiktlig undersökning av fladdermöss, samt 
eftersök och bedömning av förutsättningar för groddjur i området.

I ett beslut från 2016 gjorde Länsstyrelsen bedömningen att med dåvarande planförslaget 
kan exploateringen genomföras utan att artskyddsdispens kommer att krävas, dock under 
förutsättningen att skyddsåtgärder som anges i anmälan vidtas för långbensgroda och 
större vattensalamander. Länsstyrelsen påpekar även att innan skyddsåtgärderna vidtas 
måste kommunen visa på mer exakt hur genomförandet ska gå till, samt att frågan om 
eventuella föroreningar till dagvattendammarna och kontroll av dessa ska belysas.

Nollalternativet
Nollalternativet för planområdet Solbergamarken utgår från att platsens förutsättningar 
i stort sett fortsätter vara som de ser ut idag. Nollalternativet bygger därför på följande 
antaganden:
• Ingen bostadsbebyggelse anläggs i området. Mark som föreslås för bebyggelse i 
huvudalternativet förblir naturmark med högt respektive påtagligt naturvärde, främst 
bestående av ekskog, tät buskmark och öppen grusmark.

• Större delen av området fortsätter att utvecklas utan några organiserade skötselåtgärder, 
vilket i teorin betyder att skogs- och buskmark successivt växer igen mot våtmarksområdet. 
I praktiken röjs och ansas dock en del områden närmast bebyggelse samt delar som 
vid igenväxning skymmer utsikt mot Kalmarsund. Det är således rimligt att anta att 
naturområdet i väst, fortsatt kommer att hållas relativt öppet. Området närmast vattnet 

  Utomhus         Ekvivalent ljudnivå      Maximal ljudnivå

   vid fasad    60 dB(A)               -

   på uteplats    50 dB(A)         70 dB(A)

   vid fasad till bostad < 35 m2  60 dB(A)               - 
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antas växa igen.

• Inga nya våtmarker eller dammar anläggs i området. I den östra delen av planområdet
(på kommunal mark) kommer skötselåtgärder för våtmarken att kunna genomföras
• Området har fortsatt betydelse som rekreationsområde, men inga nya gång- och 
cykelvägar eller stigar anläggs i området. I dagsläget passerar många människor genom
området via de nu tillgängliga gång- och cykelvägarna. Dessa utgör en viktig länk mellan
Borgholm och Köpingsvik, samt möjliggör rekreation och friluftsliv i framförallt norra
delen av området även i nollalternativet.

Huvudalternativ
I huvudsak regleras följande i planen:
Bebyggelse av bostäder tillåts i planområdets södra del. En tall- och buskbeklädd yta i 
sydöstra planområdet tas bort och marken bebyggs. Även buskmark i sydväst försvinner 
och bebyggs. Mark i norr markeras som NATUR och våtmarken norr om den nya 
bebyggelsen samt öster och väster om grusvägen som löper i syd-nordlig riktning ska 
fortsatt vara våtmark. I norr tillåts även småbåtshamn och i väster anläggs en parkering 
i anslutning till Flundregatans förlängning in i planområdet. Dammar får anläggas inom 
markerade områden i den norra delen av planområdet. Största djup är 0,3 m över nollplan. 
Kortare sträckor gång- eller cykelvägar anläggs vid ett genomförande av planen för att 
ansluta dem till befintlig gatustruktur utanför södra delen av planområdet. Gator anläggs 
vid fastigheterna som en fortsättning av Laxgatan och en tvärgata till Rödstensgatan. 

Grönområdet vid Solbergamarken
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De befintliga tennis- och boulebanorna får planbestämmelsen idrottsanläggning med 
tillhörande parkeringsyta. Strandskyddet återinträder, men upphävande kommer att 
sökas för delar av norra planområdet. 

Samlad miljöbedömning av huvudalternativet
De naturmiljöer som påverkas är främst av klass 2, högt värde (1 ha igenväxande 
buskmark och örtrik grusmark) och klass 3, påtagligt värde (3 ha artrik buskmark och 
100 årig ekskog), inget område är av klass 1, högsta värde. Miljöerna som påverkas är 
relativt vanliga på Öland. Ett flertal skyddsåtgärder finns framtagna. Under förutsättning 
att skyddsåtgärder genomförs kan effekterna på ekologisk funktion och artmångfald 
mildras, effekterna bedöms då som måttliga. Konsekvenserna bedöms bli måttliga på 
naturmiljöerna.

Flera av arterna som finns inom detaljplaneområdet är skyddade och rödlistade på 
nationella grunder. Effekterna på arternas bevarandestatus är i artskyddsutredningen 
bedömd utifrån att ett antal skyddsåtgärder vidtas. Om skyddsåtgärderna vidtas bedöms 
att inga av arternas bevarandestatus riskeras varken lokalt, regionalt eller nationellt och 
konsekvenserna för arterna bedöms då bli måttliga. 

Hela miljökonsekvensbeskrivningen bifogas planhandlingarna.

Grönområdet vid Solbergamarken - vy från norr
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5. Tidigare ställningstaganden enligt Plan- och bygglagen
Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens 
markanvändning ska utvecklas på sikt. Översiktsplanen för Borgholms kommun (2002) 
anger att en detaljerad redovisning av den framtida mark- och vattenavändningen 
för Borgholms tätort kommer att redovisas i den fortsatta översiktsplanen genom en 
fördjupning av översiktsplanen. Övergripande anges att ny bebyggelse bör så långt 
möjligt anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning 
och färgsättning. 

En fördjupning av översiktsplanen för Borgholm – Köpingsvik har tagits fram och 
har nyligen antagits. För Solbergamarken anges området som ”Utredningsområde för 
fler och utökade byggrätter, bostäder prioriteras. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder bör 
utredas i samband med ny detaljplan. Viktigt att mark säkerställs för att ge plats åt 
åtgärder för att skydda bebyggelse vid stigande havsnivå samt dagvattenhantering. 
Särskilt viktigt att spara mark vid lågpunkter, längs kusten samt längs vägar. Stranden 
mellan strandpromenaden och vattnet ska hållas öppen för allmänhetens rekreation och 
det är viktigt att enskilda intressen inte inkräktar på allmänhetens fysiska eller visuella 
tillgång till området”.

Detaljplan
För området finns två detaljplaner som delas i fastighetsgränsen mellan Solberga 3:1 och 
Tings Ene 1:14. Grönområdet för de båda detaljplanerna anges som ”park eller plantering 
med gång och cykelväg”. Hamnområdet anges som fritidshamn. Detaljplanen för 
fastigheten Tings Ene 1:14 fastställdes 1966. Detaljplanen för Solberga 3:1 fastställdes 
1987.

Tidigare kommunala beslut
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade 2007-02-26 att godkänna ett 
förslag om en sammanhängande strandpromenad från yttre hamnen i Borgholm 
till Köpingsviken och Klintastranden. Denna skulle då passera inom det föreslagna 
planområdet. Det är dock möjligt att redan idag röra sig strandnära längs sträckan och det 
påpekas även vid beslutsgenomgången att projektet redan då var en del av kommunens 
planering och hänsyn fortlöpande tas för att möjliggöra strandpromenaden.
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Plankarta 
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6. Planförslaget och konsekvenser

Planbestämmelser på plankartan är juridiskt bindande. På hela kartan finns det linjer 
som är indelade i en hierarki. Dessa linjer betecknas som: 
        
   Plangräns
        Användningsgräns
       Egenskapsgräns
   Egenskapsgräns och administrativ gräns
   Illustrationslinje
   
Plangränsen anger gränsen för planområdet. En användningsgräns markerar gränsen 
för markanvändningen såsom bostäder och natur. En egenskapsgräns visar gränsen för 
egenskapsbestämmelser såsom ledningsområden, byggrätt eller höjd på byggnader. 
Egenskapsgränsen är underordnad användningsgränsen. Administrativ gräns avgränsar 
områden inom vilka det finns administrativa bestämmelser som t.ex. u-områden. 
Illustrationslinje är inte bindande och mer för att förtydliga vissa delar av planen. Nedan 
är exempel på hur linjer används på en plankarta. 

Nedan följer en beskrivning av föreslagna bestämmelser på plankartan.

Gator och gångvägar
Nya gator planläggs med bestämmelsen GATA. Genom området finns en gång- och 
cykelväg idag som är grusbelagd. Stråket går i öst-västlig riktning och planläggs med 
bestämmelsen GÅNG.

Natur
En rad utredningar visar på höga naturvärden i området. Utredningarna pekar även ut 
livsmiljöer för arter som bl.a. är rödlistade. Vidare redovisar utredningarna betydelsen 
av grönpassager för befintliga djurarter. Områden med särskilt höga naturvärden samt 
grönpassager skyddas genom bestämmelsen NATUR.

I den norra delen av området finns planer på att anlägga ett våtmarksområde. Hela detta 
området planläggs med bestämmelsen NATUR. Idag finns en naturlig våtmark i området 
och det vatten som kommer från klinten (söder om planområdet) måste fortsättningsvis 
tas omhand. Dammarna utformas på ett sådant sätt att känsliga djurarter fortsättningsvis 
kan få en bra livsmiljö i området. Innan anläggandet ska mer detaljerade instruktioner 
om utformning tas fram. 

B

NATUR

            Användningsgräns
Plangräns                                Egenskapsgräns
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Bebyggelse
Fastigheterna Solberga 3:1 samt Tings Ene 1:14 planläggs som bostadsändamål, B i den 
södra delen av planområdet. 

Teknisk anläggning
Centralt i området finns idag en pumpstation som planläggs med bestämmelsen E, teknisk 
anläggning. Ytterligare tre område anläggs med bestämmelsen E för att möjliggöra en 
utbyggnad av pumpstation, dagvattendamm och damm för bräddning.

Idrott
Inom området finns idag en tennisbana samt en boulebana. Dessa planläggs med 
bestämmelsen N, motionsanläggning.

Parkering
I den västra delen av planområdet finns en parkering som får beteckningen P. En ny 
parkering föreslås intill hamnen i nordväst.

Hamn
Markområdet inom hamnen planläggs med bestämmelsen V, småbåtshamn.

Vatten
Vattenområdet planläggs med bestämmelsen W1 och vattnet inom hamnområdet med 
bestämmelsen W2.

Lekplats
Nya bostäder planläggs inom ett område där det idag finns en lekplats. Lekplatsen flyttas  
och placeras centralt inom planområdet och planläggs med bestämmelsen lek.

Damm, våtmark och dike.
Tre dammar planeras anläggas inom planområdet för att gynna grod- och kräldjur. 

Den naturliga våtmarken är idag tidvis påverkad av saltvatteninträngning. Planerade 
grunda dammar ska likna de naturliga i området. Dammar ska inte byggas med tätskikt 
pga strömmande grundvatten. Dagvattendammen som ska anläggas i södra delen av 
våtmarksområdet, utanför strandskyddsområde, föreslås fungera som ett reningssteg 
för närsalter och föroreningar innan vattnet letar sig vidare till groddammarna och den 
naturliga våtmarken i norr. Även vatten från diket i öster ska ledas till dagvattendammen 
i söder. Dammen bör anläggas för att klara ett 10-års regn (ca 800 kubikmeter).

I den östra delen av planområdet finns ett mindre dike idag. Detta dike behöver ledas om 
varpå en planbestämmelse om dike anges på plankartan.
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Exploateringsgrad
Byggrätten anges med ett e på plankartan. För ny bebyggelse föreslås en byggrätt på 
totalt 210 kvm.
Nya fastigheter får bebyggas med ett bostadshus på maximalt 160 kvm. Därutöver får 
en komplementbyggnad (såsom garage) uppgå till 50 kvm.  
För samtliga bostadsfastigheter finns utöver ovanstående, byggrätter som är 
bygglovsbefriade enligt plan- och bygglagen:
Friggebod fristående 15 kvm
Skärmtak över entré/uteplats 15 kvm
Attefallstillbyggnad 15 kvm
Attefallshus fristående 25 kvm

Vid hamnen får sjöbodar uppföras med en största byggnadsarea på 15 kvm.

Begränsning av byggrätt
Områden som ej får bebyggas markeras med prickmark på kartan:

 
Det finns även områden på plankartan som anges med plus-tecken. Planbestämmelsen 
anger att marken enbart får förses med komplementbyggnad. Bestämmelsen syftar dels 
till att styra så att huvudbyggnaden hamnar centralt på tomten, dels för att den inte skall 
hamna för nära befintlig bebyggelse intill fastigheten Tings Ene 1:14.

 +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    +
   +    +     +    +    +     +   +    +    +    +

Placering
Huvudbyggnad och komplementbyggnader ska placeras minst  4 meter från tomtgräns. 
Garage ska placeras minst 2 meter från tomtgräns.

Fastighetsstorlek
Minsta tomtstorlek är 1000 kvm. En största fastighetstorlek regleras till 1400 och 1600 
kvm. 

Höjd på byggnader
För samtliga nya bostäder anges en maximal nockhöjd på 5 meter vilket möjliggör 1 
våning. Ny bebyggelse kommer att påverka utsikten över Kalmarsund för boende i 
området. Höjden hålls därför nere för att göra påverkan mindre. En högsta totalhöjd på 
komplementbyggnader regleras till 3,5 meter. Vid hamnen får sjöbodar uppföras med en 
maximal nockhöjd på 3 meter. Nockhöjden markeras med en symbol på plankartan: 

Utförande
Byggnad skall utföras med en minsta grundläggningsnivå på 2,8 meter över havet.

231



28Antagandehandling

Marklov
För fällning av större träd krävs marklov inom naturområden.

U-område
Område avsett för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Strandskydd
När en ny detaljplan upprättas återinträder det generella strandskyddet på 100 meter. För 
att kunna utföra åtgärder inom detta område måsta strandskyddet upphävas. på plankartan 
sätts en administrativ bestämmelse som redovisar att strandskydd ska upphävas för GATA 
och V. Områdena ligger inom strandskyddszonen. En illustrationslinje på plankartan 
visar den ungefärliga omfattningen av strandskyddet som återinträder.

Planförslagets övriga konsekvenser
Vatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Nya byggnader kan 
kopplas på det kommunala va-nätet. Borgholms Energi är huvudman. 

Översvämningsrisk
Området är idag låglänt och marknivån behöver höjas upp. Vid kraftiga stormar svämmas 
stora delar av området över. För att undvika översvämning krävs att ny byggnation 
anläggs enligt de riktlinjer som anges i dagvattenutredningen:

Grundvattnet ligger klart över marknivån idag pga det höga vattentrycket i området som 
skapats genom nivåskillnader i landskapet och täta jordarter. De naturliga våtmarkerna i 
norr hålls blöta genom utströmning av grundvatten från underliggande skiffer. Genom att 
inte schakta för djupt vid byggnation och därefter fylla ut marken med ett material med 
låg vattengenomsläpplighet toppat med ett dräneringsskikt för att motverka stigande 
grundvattenyta bedöms inte vattentrycket i marken förändras. Vattentrycket kan dock 
tillfälligt påverkas men återskapas vid utfyllnad. Ledningsgravar ska tätas med lera för 
att förhindra avrinning.

Vallar i nordväst vilka ska skydda mot inträngning av saltvatten ska anpassas med en 
öppning där vatten kan strömma ut vid hög nederbörd. 

Dagvatten från väg 136 och från lokalgator kan ledas till svackdiken för att minimera 
risker för föroreningar på yt- och grundvatten. Svackdiken vid väg 136 kan även bromsa 
ytvatten söderifrån.
Vattenskyddsområdets grundvatten bedöms sannolikt inte påverkas då grundvattnet 
inom skyddszonen finns i jordlagren ovanpå berg söder om väg 136. Om kanaliseringar 
fanns vore det troligt att vattnet redan skulle strömma ut från täkten. Det finns dock 
en risk att tilltäppta sprickbildningar kan öppnas vid grävning och schaktning. Risken 
bedöms dock som minimal. 
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Miljökvalitetsnormer
Vatten som kan påverkas är kustvattenförkomst (M n Kalmarsunds utsjövatten) 
där det bedöms föreligga risk att inte uppnå god kemisk eller ekologisk status till år 
2021. Grundvattenförekomst inom området tillhör Mörbylånga-Borgholms kalkberg 
där den kemiska statusen är bedömd som god men där det föreligger en risk att inte 
uppnå god kvantitativ status till år 2021. Planområdet påverkas även av vatten från 
vattenförekomsten Västra Ölands kalkberg. Bedömningen är densamma som för tidigare 
grundvattenförekomst. Underlaget till bedömningarna för grundvattenförekomsterna är 
hämtade från VISS (Vatteninformationssystem). 

MKN för buller, Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller som inte får 
överstigas. 

I norra delen av området kan våtmarksstrukturen bevaras. De vattenhållande/renande/
fördröjande egenskaperna kan bibehållas och få en förbättrad funktion samtidigt som 
habitatet kan stärkas för skyddsvärda arter.

Med dessa åtgärder bör MKN för vatten ej försämras trots exploatering av området. 

Riksintresse
Planens genomförande bedöms endast innebära en marginell påverkan på riksintressen 
för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen. Större delen av området mellan Borgholm 
och Köpingsvik är redan bebyggt med bostäder. Grönområdet används som ett strövom-
råde men är relativt svårtillgängligt då marken inte har röjts regelbundet. Planförslaget 
inkräktar dock till viss del på det rörliga friluftslivet eftersom området idag består av ett 
sammanhängande grönområde. 

Den nya planen föreslår att norra delen av planområdet anläggs som ett våtmarksområde 
med infiltrationsdammar. Detta innebär att området närmast vattnet inte privatiseras 
utan hålls öppet för friluftslivet. Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 
(MB) 3, 4 och 5 kapitel. 

Medverkande tjänstepersoner
Kommunledningsförvaltningen   

Thomas Nilausen  Helene Wertwein Haavikko  Magnus Juhlin
Planarkitekt   Miljöhandläggare   Plan- och byggchef
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7. Genomförandebeskrivning
Inledning
Genomförandebeskrivningen beskriver hur planen ska genomföras och vilka konse-
kvenser det får. Den redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighets-
rättsliga åtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen. Genomförandebeskrivning-
en har dock ingen självständig rättsverkan. 

Sammanfattning av detaljplanen
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i södra delområdet för 
att vid den norra delen, i anslutning till strandlinjen, utveckla naturområdet

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett 
utökat planförfarande. Tillfälle att ta del av planförslaget och lämna synpunkter föreligger 
i samrådsskedet samt i granskningsskedet. Inför antagande redovisar kommunen de 
synpunkter som har inkommit under granskningsskedet samt kommenterar och ger 
förslag till eventuella justeringar av planförslaget i ett granskningsutlåtande. 
 
Tidplan, reviderad
Projektet är komplext och det har inkommit många synpunkter vilket gjort att tidplanen 
blivit justerad vid flertalet tillfällen. Inför antagande ser tidplanen ut enligt följande: 

Tid            Planprocess 
Juni 2017           Samråd
Januari 2019      Granskning
Sista kvartalet 2019          Antaganedbeslut i kommunfullmäktige

Tidsplanen kan komma att justeras under den fortsatta planprocessen.

Genomförande
Planens genomförandetid är 5 år från den dag beslutet att anta planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att, efter ansökan om 
bygglov, få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren 
ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller 
upphäva planen. Detaljplanen är dock gällande tills dess att ny detaljplan tas fram.

Ansvarsfördelning
Anläggning   Drift
Allmänt va-nät  BEAB
El och bredband  E.ON
Tele    Skanova
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Huvudmannaskap
Både kommunalt och enskilt huvudmannaskap förekommer i planområdet.
Kommunalt huvudmannaskap anges för de grönytor samt för de gångvägar som planlagts 
inom området. Gator för att ansluta tillkommande fastigheter inom planområdet 
till vägnätet ges enskilt huvudmannaskap. De vägar som ska anslutas till ingår i 
gemesamhetsanläggningar. En anläggningsförrättning genom Lantmäteriet kommer att 
behöva genomföras. Ansökan om lantmäteriförrättning regleras i exploateringsavtalet 
som upprättas i anslutning till planens antagande.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagna nya bostadstomter bildas genom avstyckning. Antalet fastigheter som får 
avstyckas regleras genom största och minsta fastighetsstorlek i detaljplanen

Exploateringsavtal
Mellan markägare tillika exploatör för det västra området och kommunen ska 
exploateringsavtal avseende planens genomförande tecknas. Avtalen ska reglera 
fastighetsreglering av allmän plats, fördelning av kostnader för utbyggnad av allmän 
plats vilket inkluderar dagvattenanläggning och en utveckling av befintlig natur till ett 
rekreativt område. 
Avtalen ska föreligga senast när detaljplanen vinner laga kraft. 

Köpekontrakt
Kommunal kvartersmark kommer att försäljas till intressenter genom köpekontrakt.
.
Arrendeavtal
Delar av planområdet är upplåtna med arrenderätt. Genomförandet av planen kommer 
att förändra arrendeförhållandena.

Ekonomiska frågor
Elofs Källa AB är exploatör för Solberga 3:1 och kommunen är exploatör för Tings Ene 
1:14. 

Respektive fastighetsägare bekostar utbyggnad av va-nätet inom planområdet. 
Anslutningsavgifter etc. tas ut enligt för varje nätoperatör gällande taxa.
Kapacitetsökning samt förnyelse av befintliga VA nät kan komma att krävas. Åtgärder för 
kapacitetsökning kan komma att medföra omfattande arbete i och utanför planområdet 
i nätet. 

Bygglov och bygganmälan kommer att krävas för ny bebyggelse enligt bestämmelserna 
i Plan- och bygglagen. Avgifterna för bygglov debiteras enligt gällande taxa. Vid 
handläggningen av bygglov kommer även en planavgift att tas ut för de fastigheter som 
inte omfattas av exploateringsavtalet. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder, som är en förutsättning 

235



32Antagandehandling

för planens genomförande.
Gemensamhetsanläggningar i anslutning till planområdet ska omprövas, kostnader för 
förrättning fördelas på respektive exploatör.
Allmän plats ska, i den mån det finns önskemål och behov av  att göra detta, 
fastighetsregleras till kommunen.

Utredningar
Med utredningar menas sådana som krävs inför bygglov/byggsamråd. Byggherrarna 
bekostar dessa.

Byggskedet
Respektive byggherre ansvarar för och bekostar eventuell besiktning av grannfastigheter 
innan byggnation påbörjas. Det ligger i byggherrens intresse att vidta åtgärder mot 
byggrelaterade skador.

Geoteknik
Översiktlig geoteknisk utredning visar att grundläggning av byggnader och anläggningar 
till övervägande del kommer att utföras på lera och för övriga ytor i friktionsjord. Tunga 
byggnader eller konstruktioner med stora punktlaster kan erfordra förstärkningsåtgärder.

Dagvatten
I samband med bygglov/byggsamråd kan det med fördel redovisas hur fördröjning av 
dagvatten kommer att ske. Dagvatten från planområdet kommer slutligen att samlas i 
utjämningsmagasin i planområdets mitt omedelbart väster om den gång- och cykelväg 
som löper nord-sydligt genom området. Utjämningsmagasinet ska ge möjlighet att 
kontrollera utflödet till intilliggande naturliga våtmarker för ytterligare rening innan 
dagvatten tillåts passera till kusten. 
Kostnader för anläggandet av dagvattendamm fördelas i exploateringsavtalet.
Dagvattendamm och groddammar m.m. inom våtmarksområdet kräver skötsel för en 
obestämd framtid. Markägaren, som i detta fall blir kommunen, förbinder sig att ansvara 
för skötsel samt att stå för de kostnader som det är förenat med då våtmarksområdet och 
dess invånare är beroende av att en sådan lösning fungerar. 

För planens genomförande ska dispens eller upphävande från strandskyddet sökas så 
snart utformningen av dagvattenlösning är känd och skälen för dispens eller upphävande 
kan formuleras.
I planområdets östra del behöver befintlig dagvattenledning flyttas något väster ut och 
rätas upp. Dagvattenledningen förlängs och ansluts till ett svackdike som kommunen är 
huvudman för.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Nedan beskrivs vilka fastigheter/samfälligheter som berörs av denna planläggning och 
hur. I beskrivningen tas inte den kommunala fastigheten med.
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Solberga 3:1
Mark för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap (GC-VÄG, NATUR) överförs 
till kommunan.
Gemensamhetsanläggningarna som belastar fastigheten Solberga GA:7, GA:3, GA:1 
omprövas och ny mark från fastigheten kommer att ingå.

Solberga GA:7
Anläggningen omprövas så att väg till hamnen inkluderas, Flundregatan förlängs. 
Fastigheten Solberga 3:1 med motionsanläggning och hamn bör vara del i 
gemensamhetsanläggning.

Solberga GA:5.
Gemensamhetsanläggningen ska ombildas till att omfatta vägar på allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. Tillkommande väg inom plan, gul markering och med B 
betecknat område, avses att ingå i anläggningen.
Grönområde som utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap ska återgå till 
kommunen.

Solberga GA:3
Gemensamhetsanläggningen ska ombildas till att omfatta vägar på allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. 

Fastigheter utanför planområdet
Solberga 19:10 och 19:13
Mellan fastigheterna har ny väg planlagts som får till följd att fastigheterna inte längre 
utgör hörntomter

Solberga 19:11 och 19:14
Genom förlängning av Bergsstigen finns inte längre behovet av vändplats. Markområdet 
ges bestämmelsen kvartersmark för bostäder och fastigheterna kan efter överenskommelse 
utökas med motsvarande yta.

Solberga 19:28 och 19:29
Genom att gång- och cykelvägen tas bort mellan fastigheterna och ytan planläggs som 
kvartersmark kommer fastigheterna att, efter överenskommelse, kunna utökas.

Solberga 3:100, 3:105 och 3:106
Laxgatan förlängs och ny kvartersmark tillskapas inom den nya planen. Avståndet till 
kvartersmark är cirka 20 meter samt ytterligare 4 meters avstånd från tomtgräns för 
huvudbyggnad.
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Tillstånd
Följande tillstånd kan komma att krävas.
• Upphävande av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap 18§ inom område som beskrivs 
på plankartan. 
• Anmälan alt. tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken för anläggande 
av dammar.
• Dispens för markavvattning. 
• Artskyddsdispens. Söks i samband med ansökan om vattenverksamhet.
• Anmälan om samråd enligt MB 12:6. 
• Bygglov enligt PBL
• Ansökan om marklov hos kommunen för avsevärd markhöjning (0,5 meter) inom 
detaljplanelagt område.

Medverkande tjänstepersoner
Kommunledningsförvaltningen 

Alexander Sundstedt
Mark- och exploateringsstrateg
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Där b e te ckning  sa kna s g älle r b e stäm m e lse n inom  he la pla nom råde t.
GRÄNSBETECKNINGAR

Pla nom råde sg räns
Användning sg räns
Eg e nska psg räns
Eg e nska psg räns och adm inistra tiv g räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
NATURNa turom råde , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

GÅNGGång väg , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
GATAGa ta , PBL 4 ka p. 8 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäde r, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

E Te knisk a nläg g ning , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

E1 Da g va tte nda m m , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

E2 Bräddning sda m m  för avloppsva tte n, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

N Motionsa nläg g ning , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

P Pa rke ring , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

V Sm åb åtsha m n, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

Vattenområden
W1 Va tte nom råde , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

W2 Sm åb åtsha m n, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning
le k Le kpla ts, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

da m m Da m m . Största  djup är 0,3 m e te r öve r nollpla n, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

dike O m råde  för da g va tte nha nte ring  (e xe m pe lvis svackdike ), PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e 1 160Största  b yg g na dsa re a  pe r fa stig he t är 210 kvadra tm e te r va rav huvudbyg g nad m axim a lt får uppg å tilla ng ive t värde  i kvadra tm e te r b yg g na dsa re a ., PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.
e 2 15 Största  b yg g na dsa re a  pe r b yg g nad är a ng ive t värde  i kvadra tm e te r, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Ma rke n får inte  förse s m e d byg g na d, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

Ma rke n får e nda st förse s m e d kom ple m e ntb yg g nad, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p Huvudbyg g na d ska  pla ce ra s m inst 4 m e te r från fa stig he tsg räns. Kom ple m e ntb yg g nad ska place ra s m inst

2 m e te r från fa stig he tsg räns., PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.
Fastighet
d1 0 Minsta  fa stig he tsstorle k är a ng ive t värde  i kvadra tm e te r, PBL 4 ka p. 18 § 1 st

d2 0 Största  fa stig he tsstorle k är a ng ive t värde  i kvadra tm e te r, PBL 4 ka p. 18 § 1 st

Utformning
)—5,0 Hög sta  nockhöjd för huvudbyg g na d är a ng ive t värde  i m e te r, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.
))3,5 Hög sta  tota lhöjd för kom ple m e ntb yg g na d är a ng ive t värde  i m e te r, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.
)—3,0 Hög sta  nockhöjd är a ng ive t värde  i m e te r för byg g na d inom  ända m åle t V, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b Läg sta  g rundläg g ning snivå är 2,8 m e te r öve r nollpla ne t, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
a 1 Huvudm a nna ska pe t är e nskilt för de n a llm änna  pla tse n. Allm än pla ts, PBL 4 ka p. 7 §

Genomförandetid
Ge nom föra nde tide n är 5 år., PBL 4 ka p. 21 §
Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Ma rklov krävs äve n för fällning  a v träd m e d e n sta m dia m te r på m inst 20 cm  i dia m a te r i b rösthöjd (130 cm ) inom
a nvändning e n NATUR.., PBL 4 ka p. 15 § 1 st 3 p.
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Ma rkre se rva t för a llm ännyttig a  unde rjordiska  le dning a r. Kva rte rsm a rk, PBL 4 ka p. 6 §

Strandskydd
Stra ndskydde t är upphävt inom  GATA och kva rte rsm a rk V - Sm åb åtsha m n., PBL 4 ka p. 17 §
ILLUSTRATIONER

Illustra tionslinje  - Stra ndskyddslinje

D
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§ 36 Dnr 2020/49 465 KS

Taxa offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta ny taxa för Borgholms kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslag-

stiftningen att börja gälla från och med 2020-03-26.

Ärendebeskrivning
SKL har gått ut med information om att kommunerna behöver anpassa sina doku-
ment (taxa och delegationsordning) till den nya kontrollförordningen och de svens-
ka följdändringarna.  

Lagändringar med anledning förslag i Ds 2018:41 En anpassning av bestämmelser 
om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning är försenade. Arbete 
pågår med att ta fram en lagrådsremiss och lagändringarna kommer att kunna trä-
da i kraft tidigast den 1 juli 2020. Frågan om eventuell efterhandsdebitering som 
behandlades i Ds 2018:41 kommer däremot inte att vara aktuell under 2020. 

Taxan måste beslutas i kommunfullmäktige före 14 december 2019. Då tillämpas 
förordning (EU) 2017/625 fullt ut.

Beslutsunderlag
Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
från SKL.
Förslag på taxa för Borgholms kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstift-
ningen.
Tjänsteskrivelse, 2019-10-01.
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-24 § 200 Föreslå kommunfullmäktige anta 
ny taxa för Borgholms kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Bedömning
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Borgholms kommuns kostnader för offentlig kon-
troll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning.  

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel

1.vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det 
tappas ur kran till konsument, och
2.snus och tuggtobak.
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2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och 
byggnadsnämnden efter handläggning.  

Timavgift  

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1053 kronor per timme kontroll-
tid från och med år 2020. Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (av-
giftsår) besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar föregående 
års prisindex för kommunal verksamhet (PKV), publicerat av Sveriges Kommuner 
och Landstig (SKL).  

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning el-
ler i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen tim-
avgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, sönda-
gar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgda-
gar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

Avgift för registrering  

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 
1 timmes kontrolltid.  

Årlig kontrollavgift  

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsme-
delslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden tilldelat 
eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.  
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Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras 
med timavgiften.  

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens risk-
bedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas för varje påbörjat kalen-
derår. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamhe-
ten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt ka-
lenderår enligt 9 § (förordning SFS2006:1166). För det kalenderår registrering skett 
faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 
5 § och i förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt av-
giftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som vid kalenderårets början 
äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren). 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var pla-
nerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts un-
der en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenser-
na av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder 
har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för 
de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.  

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till 
att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning eller nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett en-
skilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.  

Avgift exportkontroll  

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 
avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive 
utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, be-
räknat enligt 5 §.  
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Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, 
betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som 
följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras 
från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, be-
räknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av 
prover. 

Avgiftens erläggande och verkställighet 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borgholms kommun genom 
dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet 
om avgift eller faktura.  

Överklaganden  

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande  

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.  

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och 
med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas 
istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (1020 kr). 
Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under 
denna period.

Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen stödjer miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Avdelningen för juridik  

Anna Marcusson  

 

 

Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll 

inom livsmedelslagstiftningen 

 

Inledande bestämmelser  

1 §  Denna taxa gäller avgifter för XX kommuns kostnader för offentlig kontroll, 

prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 

livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) 

om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 

meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel  

  1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det 

tappas ur kran till konsument,1 och 

  2. snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning 

3. årlig offentlig kontroll 

4. uppföljande kontroll som inte var planerad  

5.  utredning av klagomål    

6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

7. importkontroll  

9. offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 

enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av X-nämnden 

efter handläggning.  

 

Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften X kronor per timme kontrolltid. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning 

                                                 
1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 

kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 
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eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 

grunder som anges i taxan.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 

använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.  

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 

timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan 

offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 

söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 

helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för registrering  

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för x 

timme[ar]s kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift  

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 

livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid X-nämnden tilldelat eller beslutat för  

anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras 

med timavgiften. 

8 §  Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 

riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 

nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9 §  Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift 

omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och 

med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 

avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras 

den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i 

förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp 

för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 

kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.  

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 

verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 

livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 
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Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål    

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 

planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 

under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och 

konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande 

åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 

och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.  

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 

bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.  

Höjning eller nedsättning av avgift  

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 

tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får X-nämnden i ett enskilt ärende besluta 

ändra avgiften enligt denna taxa.  

Avgift exportkontroll  

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 

avgift till X nämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 

exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 

beräknat enligt 5 §.   

Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i X §, 

betala avgift till X nämnden för sådan särskild importkontroll som följer av 

förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett 

tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 

beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av 

prover 

Avgiftens erläggande och verkställighet  

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till  X-kommun genom dess X-

nämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.  

Överklaganden  

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  

Ikraftträdande   

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.  

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och 

med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas 
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istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (x kr). 

Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under 

denna period. 
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Bilaga 1: Riskmodul 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter 

om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig 

kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen 

(tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan 

multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).  
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§ 37 Dnr 2019/146 106 KS

Ökad samverkan med Mörbylånga kommun med anledning av folkom-
röstningsresultatet

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta den övergripande överenskommelsen gällande mellankommunal sam-

verkan mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner.

Ärendebeskrivning
Det finns en strävan från både Borgholms kommun och Mörbylånga kommun om att 
samverka i frågor där det kan leda till fördelar för båda kommunerna. För att under-
lätta samverkan och ha tydliga former för hur det ska ske har ett förslag till övergri-
pande överenskommelse tagits fram.

Beslutsunderlag
Förslag till övergripande överenskommelse, 2020-01-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 34 Övergripande överenskommelse 
Mörbylånga.

Bedömning
Överenskommelsen har tagits fram tillsammans av de två kommunerna. Tanken är 
att denna överenskommelse ska utgöra den formella ramen när man sedan ska slu-
ta avtal om olika samarbeten. De olika avtal som sedan sluts ska utgöra bilagor till 
den övergripande överenskommelsen.

Den övergripande överenskommelsen bedöms vara en fråga av principiell betydel-
se. Det är i detta beslut som kommunen formellt talar om att man vill samverka på 
olika områden med Borgholms kommun och därför måste detta beslut fattas av 
kommunfullmäktige. De underliggande avtal som kan komma att slutas bör i de fles-
ta fall kunna fattas av ansvarig nämnd men om det skulle bli aktuellt med samarbete 
i en fråga som är av större vikt för kommunen måste sådana beslut fattas av kom-
munfullmäktige enligt kommunallagen 5 kap. 1 §.

Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ar-
betsutskotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Överenskommelse
Sida
1(2)

Datum
2020-03-16

Diarienummer
2019/146 KS

Övergripande överenskommelse gällande 
mellankommunal samverkan mellan Borgholm och 
Mörbylånga kommuner
För att klara framtidens utmaningar och erbjuda våra kommuninvånare en 
god kvalitet i de olika verksamheterna har ett beslut fattats att kommunerna 
ska samverka inom olika områden där det är möjligt enligt kommunallagens 
regler om avtalssamverkan. 

Enligt kommunallagen 9 kap. 37 § är det möjligt för kommuner att träffa 
avtal om samverkan när det gäller uppgifter som de berörda kommunerna 
ska utföra. För att sådan avtalssamverkan ska vara möjlig ska det handla 
om offentliga tjänster som ska utföras av de berörda kommunerna och det 
måste handla om verklig samverkan, inte enbart om att köpa och sälja 
tjänster. Olika så kallade stödtjänster omfattas inte av möjligheten till 
avtalssamverkan, utan endast det som inbegrips i det så kallade 
Hamburgundantaget i lagen om offentlig upphandling.  

Syftet med samverkan
Syftet är att öka effektiviteten och kvaliteten i båda kommunernas 
verksamheter. Syftet är även att minska sårbarheten och öka attraktionen 
som arbetsgivare. 

Om det finns ytterligare syften ska dessa anges i avtalet.

Samarbetet ska bedömas ur nedan perspektiv:

 Effektivare drift
 Högre kvalitet
 Säkra kompetensförsörjningen
 Öka mernyttan för våra medborgare och företagare och ge 

känslan av en sömlös organisation.

Uppföljning
Uppföljning av den övergripande överenskommelsen ska ske årligen i 
september. Ansvarig för uppföljningen är kommunchef och kommundirektör 
och en redogörelse ska ske till respektive kommunstyrelse. Varje kommuns 
kommunstyrelse ansvarar för att rapportera till kommunfullmäktige om den 
samverkan som sker, i enlighet med kommunallagens 9 kap. 38 §.

Giltighet
Denna övergripande överenskommelse är giltig efter beslut i respektive 
kommuns kommunfullmäktige.
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Borgholms kommun
Datum
2020-03-16

Diarienummer
2019/146 KS

Sida
2(2)

Reglering av samverkansavtal som utgör bilaga till denna 
övergripande överenskommelse

För varje samverkansområde ska samverkansavtal tecknas vilka utgör en 
bilaga till denna övergripande överenskommelse. De ska innehålla:

 Syfte
 Tider och omfattning
 Åtagande
 Ekonomi
 Betalning
 Övriga villkor

Tider och omfattning
Avtalen löper kalenderårsvis med tre månaders uppsägningstid.

Om avvikelse från detta finns ska det anges i avtalet.

Åtagande

Åtagande och arbetsuppgifter i detalj ska anges i avtalet.

Ekonomi
Den mellankommunala debiteringen ska ske så att varje kommun bär sina 
kostnader efter självkostnadsprincipen.

Förtydliganden och eventuella schabloner ska anges i avtalet.

Betalning
Fakturering ska ske kvartalsvis med betalningsdatum sista mars, juni, 
september, december.

Avvikelse ska redovisas i avtalet.

Övriga villkor
Beslut om att ingå eller säga upp respektive avtal är giltigt efter beslut i 
ansvarig nämnd i respektive kommun under förutsättning att frågan inte är 
av sådan natur att kommunfullmäktige enligt kommunallagens regler om 
delegeringsförbud ska fatta beslutet.

Tvist angående denna överenskommelse och de avtal som sluts med stöd 
av denna överenskommelse ska, om parterna inte själva kan komma 
överens, hanteras av svensk allmän domstol.

Denna övergripande överenskommelse börjar gälla den 1 januari 2020
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§ 38 Dnr 2020/41 KS

Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta särskilt ägardirektiv för bolagsstämman 2020, att begära extra utdelning 

med 3 Mkr så att den totala utdelningen från bolaget uppgår till 7 Mkr för 
2019.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har tidigare aviserat att kommunen önskar en utdelning för 
2019 med 4 Mkr. Med hänsyn till bolagets preliminära resultat och gjorda försälj-
ningar under året föreslås en extra utdelning från bolaget om 3 Mkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 40 Revidering av ägardirektiv Borg-
holm Energi Elnät AB-

Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M), Erik Arvidsson (SD) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar avslag 
till kommunstyrens arbetsutskotts förslag till beslut.

Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut och Carl Malgeruds med fleras avslagsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Carls Mal-
geruds med fleras avslagsyrkande finner att kommunstyrelsen stödjer kommunsty-
relsens arbetsutskotts förslag.

Omröstning
Votering är begärd och ska verkställas. Följande omrösningsproposition godkänns: 
Den som den som stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar 
ja. Den som vill avslå förslaget röstar nej.

Ja - 6 Nej – 5
Ilko Corkovic (S) Erik Arvidsson (SD)
Staffan Larsson (C) Marwin Johansson (KD)
Manar Tlas (S) Torbjörn Johansson (FÖL)
Nina Andersson-Junkka (S) Marcel van Luijn (M)
Tomas Zander (C) Carl Malgerud (M)
Lars Ljung (S)
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Därmed bifalls kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Reservation
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Carl Malgerud (M) lämnar skriftlig reservation (se nedan).
Torbjörn Johansson (FÖL) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Skriflig reservation om ökad utdelning från BEAB till 
Borgholms kommun på 7mkr 

l samband med den pågående bokslutsprocessen beslutades att Borgholms
kommun ber styrelsen i BEAB om en extra utdelning på 3,0mkr utöver redan
planerad utdelning på 4,0mkr. Därmed uppgår utdelningen för 2019 till 7,0mkr.
Med anledning av detta lämnarvi följande skriftliga reservation till beslutet:

1. Beslutet är drivet av ett lägre än förväntat resultat i kommunen, vilket gör
utdelningen till en ren bokslutsdisposition

2. Utdelningen kan motiveras av att BEAB under året gjort en reavinst på

aktieförsäljning. Dock var likviditeten från denna försäljning avsedd för
främst VA-investeringar som nu fördröjs.

3. Utdelning resulterar i vinstskatt på 20% som för kommun-koncernen i

detta fall måste ses som en onödig utgift, då den ur kreditgivares
perspektiv inte betyder något mer än att betala 1,8mkr i skatt

Borgholm 200224 

Carl Malgerud 
Moderaterna 
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Reservation kommunstyrelsen 2020-02-25
Ärende 12– Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB

Framtid Öland reserverar sig mot beslutet att anta detta förslag att begära extra utdelning med 3 Mkr 
från Borgholm Energi Elnät AB, som innebär att den totala utdelningen blir 7 Mkr. Dessa 7 Mkr 
kommer att stärka likviditeten i kommunen något men samtidigt försämras likviditeten i BEAB med 9 
Mkr (2 Mkr i skatt). Likviditet som skulle användas till bl.a. utbyggnad av VA-nätet.

Framtid Öland
Torbjörn Johansson
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Datum
2020-04-20

Sida
3(8)Borgholms kommun

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

I detta reglemente regleras organisation, ansvarsområden och uppgifter för 
miljö- och byggnadsnämnden utöver vad som anges i kommunallagen.

Nämndens ansvarsområde omfattar inte de uppgifter inom nämndens verksam- 
hetsområde som enligt kommunstyrelsens reglemente fullgörs av kommun- 
styrelsen (Kommunstyrelsen fullgör de övriga uppgifter, som inte utgör myndig- 
hetsutövning mot enskild eller juridisk person, som enligt lag ska fullgöras av 
den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet eller miljö- och 
hälsoskyddsområdet).

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.

Miljö och byggnadsnämndens uppgifter
Myndighetsutövningen

§ 1
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens myndighetsutövande 
uppgifter inom:

1. Byggnadsväsendet och över byggnadsverksamheten enligt plan- och 
bygglagen (PBL). Nämnden ska besluta i frågor om förhandsbesked och 
bygglov samt utöva tillsyn över byggverksamheten enligt PBL samt övriga 
lagbestämmelser som berör byggverksamheten.

Nämnden har rätt att, efter samråd med kommunstyrelsen, anta, upphäva och 
ändra detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.

2. Lagen om bostadsanpassningsbidrag
Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag.

3. Gaturenhållning och skyltning (LGS).
Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om 
gaturenhållning och skyltning (LGS).

4. Miljö- och hälsoskyddsområdet
Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet, kontroll av livsmedel, serveringstillstånd och kontroll 
av folköls- och tobaksförsäljning.

Nämnden ska därvid ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt miljö- 
balken, livsmedelslagen, tobakslagen (2 och 4 §§, rökfria miljöer), smittskydds- 
lagen, jaktlagen (skyddsjakt), alkohollagen samt strålskyddslagen avseende 
skyddsåtgärder i solarier eller enligt annan författning inom miljö- och hälso- 
skyddsområdet, och de EU-bestämmelser som kompletteras av lagarna samt 
de förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar.
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Nämnden beslutar enbart i ärenden som utgör myndighetsutövning gentemot 
enskild eller juridisk person.

5.Övrigt
Nämnden har rätt att komplettera befintliga verksamhetsområden för vatten och 
avlopp med enstaka nya fastigheter som har skyndsamt behov av vattentjänster

Nämnden ska fatta beslut i namnsättningsfrågor som gäller kommundelar, 
bostadsområden, industriområden, kvarter, torg, parker, gator och vägar inom 
detaljplan, gång- och cykelvägar, allmänna vägar, enskilda vägar inom detalj- 
plan, allmänna platser, landsbygdsadresser, parkeringsplatser, skolor och 
kommunens offentliga byggnader.

Nämndens verksamhet
§ 2
Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande enligt vad som i särskild 
lagstiftning anges för:

• byggnadsnämnd eller motsvarande
• miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande

Nämnden beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning såväl gentemot 
enskild som juridisk person såväl som gentemot kommunens verksamheter. 
Nämnden yttrar sig över förslag till taxor och avgifter som berör nämndens 
beslutsområde.

Kompletterande ansvar
§ 3
Nämndens myndighetsansvar kompletteras av följande:

• avge de yttranden som ankommer på nämnden
• ansvara för nämndens arkiv enligt arkivlagen
• vara registeransvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för de 

personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och som man 
förfogar över

• ansvara för nämndens informationsverksamhet
• reformering och förenkling av nämndens regelbestånd

Nämndens ekonomiska ansvar
§ 4
Nämndens ekonomiska ansvar följer av den budget kommunfullmäktige 
beslutar för nämndens verksamhet.

Nämnden har att hålla sig informerad om de ekonomiska resurser som 
kommunen förfogar över för den verksamhet som påverkas av nämndens 
beslut. I fall där ett beslut i betydande omfattning kan komma att påverka 
kommunens ekonomi ska nämnden omgående informera kommunstyrelsen.
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Ekonomi
§ 5
Kommunfullmäktige beslutar i budget om vilka resurser som kommun-styrelsen 
ska ställa till nämndens förfogande för fullgörande av dess uppgifter.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
§ 6
Nämnden ska se till att nämndens arbete bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt och enligt de föreskrifter som finnas i lag 
eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur nämndens arbete 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämndens arbetsformer
Sammansättning
§ 7
Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ordföranden
§ 8
Det åligger nämndens ordförande att

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
verksamhetsområde samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor

 främja samverkan mellan miljö- och byggnadsnämnden och kommunens 
övriga nämnder och styrelser

 representera miljö- och byggnadsnämnden vid uppvaktningar hos 
myndigheter samt vid konferenser och sammanträden om inte 
nämnden bestämt annat.

Ersättarnas tjänstgöring
§ 9
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Närvarande icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna.

Tjänstgöring efter jävsavbrott samt efter annat avbrott än jäv
§ 10
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
§ 11
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast själv kalla in ersättare eller anmäla detta till 
nämndens sekreterare som har att kalla in ersättare. Inkallande ska ske enligt 
av kommunfullmäktige fattat beslut.

Ersättare för ordföranden
§ 12
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Tidpunkt för sammanträdena
§ 13
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse till sammanträdena
§ 14
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman- 
trädet.
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar 
före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Avstående från deltagande i beslut
§ 15
En ledamot som avser att avstå från att delta i beslut ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslutet fattas. Görs ej detta anses ledamoten ha deltagit i 
beslutet och det fattats med acklamation.

I beslut som utgör myndighetsutövning gentemot enskild är ledamot skyldig att 
delta i beslut.

Reservation
§ 16
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Protokollsanteckningar får lämnas av ledamöter och deras ersättare och ska 
bifogas protokollet om ordförande inte anser det belasta protokollet eller på 
annat sätt vara olämpligt. En protokollsanteckning ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Justering av protokoll
§ 17
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Delgivning
§ 18
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, dess sekreterare eller annan 
av kommunen anställd som nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar
§ 19
Av nämnden utfärdade handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Närvarorätt och yttranderätt vid sammanträdena
§ 20
Vid nämndens sammanträden får, utom i de fall nämnden beslutar annat, 
kommunens chefstjänstemän närvara och delta i överläggningarna i de ärenden 
som berör vederbörandes ansvarsområde.

Ombud
§ 21
Nämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra talan inför allmän domstol, 
förvaltningsdomstol eller annan myndighet.

Infordran av yttranden och upplysningar
§ 22
Nämnden äger rätt att från kommunens andra nämnder, beredningar och 
tjänstemän infordra de yttranden och upplysningar som nämnden behöver för 
att kunna fullgöra sina uppgifter.

E-förslag
§ 23
E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt 
beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts.

De som väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när nämnden behandlar 
ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när beslut fattas.

Nämnden redovisar sitt beslut till kommunstyrelsen.

Medborgardialog
§ 24
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för medborgar- 
dialog.

_ _ _ _ _ _ _
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 43

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr 2020/52 KS

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente - angående 
protokollsanteckningar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderat reglemente för nämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 59 Revidering av miljö- och bygg-
nadsnämndens reglemente - angående protokollsanteckningar.

Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika 
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från 
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana 
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något 
eller fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-
stämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning 
av innehållet för att den ska tas in i protokollet. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 44

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr 2020/52 KS

Revidering av utbildningsnämndens reglemente -  angående proto-
kollsanteckning

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderat reglemente för nämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 60 Revidering av utbildningsnämn-
dens reglemente -  angående protokollsanteckningar.

Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika 
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från 
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana 
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något 
el-er fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-
stämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning 
av innehållet för att den ska tas in i protokollet. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i Kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.

UTBILDNINGSNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Lednings- och styrfunktionen

§ 1 Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
och frivilliga skolväsendet för barn och ungdomar, omsorgsverksamhet 
för barn samt biblioteksverksamhet.

Nämndens uppgifter omfattar:
- familjedaghem, förskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg
- grundskola
- grundsärskola
- fritidsgårdar
- kulturskola
- biblioteksverksamhet

§ 2 Utbildningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som anges i:
- skollag, skolförordning och andra förordningar inom det offentliga 

skolväsendet
- socialtjänstlagen
- bibliotekslagen
- kommunfullmäktiges beslut

§ 3 Utbildningsnämndens ska
- leda och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för 

styrning av hela nämndens verksamhet,
- göra framställningar i målfrågor som inte i lag eller reglemente är 

förbehållna annan nämnd,
- övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna 

för verksamheten och ekonomin följs och att nämndens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.

I övrigt ska utbildningsnämnden:
- med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller 

nämndens ansvarsområde,
- som lokalnyttjare samverka med kommunstyrelsen och Borgholm 

Energi AB i fastighets- och byggnadsfrågor,
- avge yttranden i plan- och byggärenden som remitteras till nämnden,
- följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och framföra eventuella 

synpunkter till berörd myndighet,
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- fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
kommunfullmäktige överlämnats till nämnden,

- lämna information till allmänheten om den egna verksamheten, 
inom sitt verksamhetsområde verka för regelreformering och regel- 
förenkling,

- vara registeransvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för de 
personregister och journaler som nämnden för inom sin verksamhet 
och förfogar över.

§ 4 Om fullmäktige inte bestämt annat äger nämnden själv eller genom 
ombud att föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom 
nämndens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal.

Ekonomisk förvaltning

§ 5 Nämnden har att planera, budgetera och utvärdera sin verksamhet i 
enlighet med de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige har 
fastställt.

Förvaltningschef

§ 6 Förvaltningschef anställs av kommunstyrelsen efter samråd med 
utbildningsnämndens arbetsutskott.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

§ 7 Utbildningsnämnden beslutar i ärenden/grupper av ärenden inom 
nämndens ansvarsområde, i den mån kommunfullmäktige inte beslutar 
annat.

§ 8 Nämnden har förhandlingsrätt vad gäller §§ 11-14 samt 38 Lagen om 
medbestämmande i arbetslivet, i övrigt ska nämnden följa instruktioner 
och anvisningar från personalutskottet.

§ 9 Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelsen 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. Vad gäller rapportering har nämnden 
att följa de av kommunfullmäktige fastställda föreskrifterna för 
kommunens redovisning.

Inget överskridande accepteras av någon nämnd eller styrelse. Det är 
fastställd budget som gäller och varje nämnd/styrelse har ansvar för att 
detta följs.
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Om nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att 
ske, ska nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att minska 
kostnaderna och redovisa detta till kommunstyrelsen.

E-förslag

§ 10 E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att 
förslaget väckts.

De som väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när nämnden 
behandlar ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när 
beslut fattas.
Nämnden redovisar sitt beslut till kommunstyrelsen.

UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning
§ 11 Utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

Ledamots och ersättares tjänstgöring
§ 12 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens 
ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden 
och ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har 
rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt 
att utan tjänstgöringskrav delta i två sammanträden/år med arvode.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt 
den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde 
oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
samman- träde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner 
i ordningen.

§ 13 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund 
av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett 
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
§ 14 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare 
eller någon annan anställd, som kallar ersättare. Den ersättare kallas 
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden
§ 15 Om varken ordföranden eller någon vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en 
annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden tjänstgör som 
ordförande till dess en tillfällig ordförande valts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid ska kommunfullmäktige utse annan 
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
§ 16 Utbildningsnämndens sammanträden får enligt KL 6:25 vara öppna för 

allmänheten. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder, vid 
myndighetsutövning eller vid ärende som på annat sätt bedöms 
nödvändigt att behandlas internt.

Tidpunkt
§ 17 Utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 

bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser det behövs.

Kallelse
§ 18 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare, 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast 
fem (5) dagar före sammanträdesdagen.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista vilken skickas till ledamöter 
och ersättare digitalt samt publiceras på kommunens externa hemsida. 
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett 
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till samman- 
träde ska den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden göra detta.

Justering av protokoll
§ 18 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Utbildningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska juste- 
ras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden 
justerar den.

Reservation och protokollsanteckning 
§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.

Protokollsanteckningar får lämnas av ledamöter och deras ersättare 
och ska bifogas protokollet om ordförande inte anser det belasta 
protokollet eller på annat sätt vara olämpligt. En protokollsanteckning 
ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.

Ordföranden
§ 20 Utbildningsnämndens ordförande ska

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

- främja samverkan med andra kommunala nämnder och styrelser,
- representera utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett 
särskilt fall.

Delgivning
§ 21 Delgivning från utbildningsnämnden sker med ordföranden och 

förvaltningschef eller annan anställd nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
§ 22 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av 

utbildningsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 
denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef (två i 
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förening).
Undantag kan ske vid sekretess, då utbildningsnämnden genom 
delegation bestämmer vem som ska underteckna handlingar.
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Utskott

§ 23 Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskottet består av tre (3) 
ledamöter och tre (3) ersättare

§ 24 Utbildningsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en 
annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter.

§ 25 Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot 
är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av utbildningsnämnden vid 
valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 26 Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att de behövs 
eller när minst två (2) ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när minst två (2) ledamöter är 
närvarande.

§ 27 De ärenden som ska avgöras av utbildningsnämnden i dess helhet ska 
beredas av arbetsutskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller utbildningschefen överlämnar sådana ärenden till 
utskottet.

Närvarorätt
§ 28 Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får, i den mån inte 

nämnden/utskottet för särskilt fall annat beslutar, nämndens tjänstemän 
vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som 
berör vederbörandes verksamhetsområde.

Ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommun- 
chefen har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men inte att 
delta i överläggningar eller beslut. Närvarorätt gäller inte vid myndighets- 
utövning, sekretess eller ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt 
behandlas internt.
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MEDBORGARDIALOG

§ 29 Utbildningsnämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för medborgar- 
dialog.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 45

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 2020/52 KS

Revidering av socialnämndens reglemente -  angående protokollsan-
teckningar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderat reglemente för nämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-25. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 61 Revidering av socialnämndens 
reglemente - angående protokollsanteckningar.

Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika 
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från 
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana 
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något 
eller fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-
stämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning 
av innehållet för att den ska tas in i protokollet. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.

SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Lednings- och styrfunktionen

§ 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter och utövar ledningen av
- socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen och vad som i lag sägs om 

socialnämnd utom barnomsorg, förskole- och fritidsverksamheten,
- verksamheten för funktionsnedsatta enligt Lagen om stöd och service 

för vissa funktionsnedsatta, LSS,
- den kommunala hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårds- 

lagen, HSL,
- ensamkommande flyktingbarn,
- arbetsmarknadsåtgärder,
- integrationsåtgärder.

§ 2 Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
- de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt,
- de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, samt
- bestämmelserna i detta reglemente.

§ 3 Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande:
- besluta om sådan avvikelse från av fullmäktige fastställda taxor 

och avgifter, som i det enskilda fallet kan anses påkallad med 
hänsyn till särskilda omständigheter

§ 4 Socialnämnden ska
- leda och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för 

styrning av hela nämndens verksamhet,
- göra framställningar i målfrågor som inte i lag eller reglemente är 

förbehållna annan nämnd,
- övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna 

för verksamheten och ekonomin efterlevs och att nämndens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.

I övrigt ska socialnämnden:
- med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller nämn- 

dens ansvarsområde,
- som lokalnyttjare samverka med kommunstyrelsen och Borgholm 

Energi AB i fastighets- och byggnadsfrågor,
- avge yttrande i plan- och byggärenden som remitteras till nämnden,
- följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och framföra eventuella syn- 

punkter till berörd myndighet,
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- fullgöra övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter inom 
nämndens verksamhetsområde,

- lämna information till allmänheten om den egna verksamheten,
- inom sitt verksamhetsområde verka för regelreformering och regel- 

förenkling,
- vara registeransvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för de 

personregister och journaler som nämnden för inom sin verksamhet 
och förfogar över.

§ 5 Om fullmäktige inte bestämt annat äger nämnden själv eller genom 
ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom 
nämndens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal.

Ekonomisk förvaltning

§ 6 Nämnden har att planera, budgetera och utvärdera sin verksamhet i 
enlighet med de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige har 
fastställt.

Förvaltningschef

§ 7 Förvaltningschef anställs av kommunstyrelsen efter samråd med 
nämndens arbetsutskott.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

§ 8 Socialnämnden beslutar i ärenden/grupper av ärenden inom nämndens 
ansvarsområde, i den mån kommunfullmäktige inte beslutat annat.

§ 9 Nämnden har förhandlingsrätt vad gäller §§ 11-14 och 38 Lagen om 
medbestämmande i arbetslivet, i övrigt ska nämnden följa instruktioner 
och anvisningar från personalutskottet.

§ 10 Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelsen 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. Vad gäller rapportering har nämnden 
att följa de av kommunfullmäktige fastställda föreskrifterna för 
kommunens redovisning.

Inget överskridande accepteras av någon nämnd eller styrelse. Det är 
fastställd budget som gäller och varje nämnd/styrelse har ansvar för att 
detta följs.

281



Datum
2020-04-20

Sida
5(9)Borgholms kommun

Reglemente för socialnämnden

Om nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att 
ske, ska nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att minska 
kostnaderna och redovisa detta till kommunstyrelsen.

E-FÖRSLAG

§ 11 E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att 
förslaget väckts.

De som väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när nämnden 
behandlar ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när 
beslut fattas.

Nämnden redovisar sitt beslut till kommunstyrelsen.

SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning
§ 12 Socialnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

Ledamots och ersättares tjänstgöring
§ 13 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens 
ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Tjänstgörande ersättare fullföljer dock pågående ärende.

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden 
och ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har 
rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt 
att utan tjänstgöringskrav delta i två sammanträden/år med arvode.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt 
den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde 
oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen.
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§ 14 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund 
av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett 
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
§ 15 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska anmäla till sekreteraren som då kallar ersättare.

Ersättare för ordföranden
§ 16 Om varken ordföranden eller någon vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en 
annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden tjänstgör som 
ordförande till dess en tillfällig ordförande valts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid ska kommunfullmäktige utse annan 
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
§ 17 Socialnämndens sammanträden får enligt KL 6:25 vara öppna för 

allmänheten. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder, vid 
myndighetsutövning eller vid ärende som på annat sätt bedöms 
nödvändigt att behandla internt.

Tidpunkt
§ 18 Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestäm- 

mer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

Kallelse
§ 19 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 
fem (5) dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista vilken skickas till ledamöter 
och ersättare digitalt samt publiceras på kommunens externa hemsida 
samt förteckning på delegationsbeslut som inte är sekretessbelagda. 
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett 
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till samman- 
träde ska den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden göra detta.

Justering av protokoll
§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar 
den.

Reservation och protokollsanteckning
§ 21 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.

Protokollsanteckningar får lämnas av ledamöter och deras ersättare 
och ska bifogas protokollet om ordförande inte anser det belasta 
protokollet eller på annat sätt vara olämpligt. En protokollsanteckning 
ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.

Ordföranden
§ 22 Socialnämndens ordförande ska

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

- främja samverkan med andra kommunala nämnder och styrelser,
- representera socialnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett 
särskilt fall.

Delgivning
§ 23 Delgivning från socialnämnden sker med ordföranden och förvaltnings- 

chef eller annan anställd nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar
§ 24 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av socialnämnden 

ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordförande och kontrasigneras av förvaltningschefen (två i förening).
Undantag kan ske vid sekretess, då socialnämnden genom delegation 
bestämmer vem som ska underteckna handlingar.

Utskott
§ 25 Inom nämnden ska finnas två arbetsutskott, där ett är beredande arbets- 

utskott och ett är beslutande utskott (Individutskott) för personärenden.

Utskottet består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare

§ 26 Socialnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en 
annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes upp- 
gifter.

§ 27 Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot 
är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet 
bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 28 Utskottet sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att de behövs 
eller när minst två (2) ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när minst två (2) ledamöter är 
närvarande.

§ 29 De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet ska 
beredas av arbetsutskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller socialchefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
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Närvarorätt
§ 30 Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får, i den mån inte 

nämnden/ utskottet för särskilt fall annat beslutar, nämndens tjänstemän 
vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som 
berör vederbörandes verksamhetsområde.

Ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommun- 
chefen har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men inte att 
delta i överläggningar eller beslut. Närvarorätt gäller inte vid myndighets- 
utövning, sekretess eller ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt 
behandlas internt.

MEDBORGARDIALOG

§ 31 Socialnämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för medborgardialog.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 46

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr 2020/52 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente -  angående protokollsan-
teckningar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen (inklusive kommunstyrelsens reglemente) till kommunstyrel-
sens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 62 Revidering av kommunstyrel-
sens reglemente - angående protokollsanteckningar.

Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika 
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från 
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana 
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något 
eller fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-
stämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning 
av innehållet för att den ska tas in i protokollet. 
Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.

Kommunstyrelsens mandatperiod börjar 15 oktober det år då val av 
kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

§ 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska 
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 
samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument 
för kommunen (styrfunktion).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa 
upp de fatställda målen och återrapportera till fullmäktige 
(uppföljningsfunktion).

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar styrelsen 
för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning.

Övergripande uppgifter

§ 2 Kommunstyrelsen ska
- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 

strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 
inte är förbehållna annan nämnd,

- utöva uppsikt över de kommunala nämndernas och bolagets verksam- 
het och beslut och säkerställa att kommunen har en väl fungerande 
internkontroll.

Ledningsfunktionen

§ 3 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland 
annat:
- utvecklingen av den kommunala demokratin,
- personalpolitiken,
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- samhällsplaneringen och den översiktliga planeringen samt 
användningen av mark och vatten,

- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande 
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas,

- näringslivspolitiken,
- energiplaneringen samt energihushållningen,
- trafikpolitiken och verka för tillfredsställande kommunikationer,
- informationsverksamheten,
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet.
- utvecklingen av den övergripande organisationsstrukturen
- ansvara för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 

upprätthålls,
- arbetet med att fortlöpande effektivisera administrationen,
- utvecklingen av IT- och informationssystem,
- utvecklingen av brukarinflytande,
- utvecklingen gällande gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar och 

högskoleutbildningar vilka berör invånarna i kommunen,
- utvecklingen av och verksamheten vid Borgholms Slott.
- kulturpolitiken
- frågor rörande mångfald, välfärd och folkhälsa.

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa
- utvecklingen gällande kommunens infrastruktur,
- miljövårds- och naturvårdsinsatser och verka för en god miljö i 

kommunen,
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas,
- verksamheten och insatserna enligt Lagen om särskilt stöd och 

service till vissa funktionshindrade,
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god 

kommunal hälso- och sjukvård inom särskilda boendeformer,
- kommunens arbetsmarknadsåtgärder och integrationsåtgärder.
- skol-, förskole-, barnomsorgs- och skolbarnomsorgsverksamheten 

och verka för att skollagens mål kan uppfyllas,
- fritids- och kulturverksamheten och verka för en god fritids- och 

kulturverksamhet i kommunen,
- den kommunaltekniska verksamheten.

§ 4 Kommunstyrelsens åligganden i fråga om uppsikt över de kommunala 
bolagen innefattar att
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som 

kommunen helt eller delvis äger främst vad gäller ändamål, 
ekonomi, intern kontroll, riskbedömning och efterlevnad av 
uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen.

- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag 
kommunen innehar aktier i.
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- årligen, i anslutning till årsredovisningen, i beslut pröva om den verk- 
samhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis 
äger under föregående år varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten. Detta 
beslut ska delges fullmäktige.

- att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i.

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning, samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige om 
verksamhet och ekonomi i bolagen.

Styrfunktionen

§ 5 Kommunstyrelsen ska
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt samt att av fullmäktige 
och styrelsen beslutade anvisningar tillämpas,

- se till att redovisning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret,

- övervaka att nämndernas interna kontroll är tillräcklig
- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 

kommunens chefsgrupp.

Ekonomisk förvaltning

§ 6 Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och 
därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och 
att betalningar görs i god tid samt - i den omfattning uppgiften inte åvilar 
annan - vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I 
denna uppgift ingår bland annat att:
- svara för att kommunen följer Redovisningslagen och övriga antagna 

reglementen inom ekonomiområdet,
- utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering 

och uppföljning för ökad effektivitet,
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- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom om detta 
inte uppdragits till annan nämnd,

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan 

nämnd placera sådana medel som ingår i donation som handläggs av 
den nämnden.

Löne- och personalpolitiken

§ 7 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid 
bland annat att:
- övergripande ansvara för kommunens löne- och personalpolitiska 

inriktning samt följa utvecklingen på det arbetsrättsliga området,
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 

frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare,

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om för- 
handlingsrätt utom vad gäller 11-14, 19 och 38 §§ lagen om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden.

- besluta om stridsåtgärd,
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbets- 
givare och dess arbetstagare,

- lämna uppdrag som avses i SFS 2009:47.
- anställa förvaltningschefer inom samtliga förvaltningar samt 

avdelningschefer inom kommunstyrelsens ansvarsområde,
- handha frågor rörande arbetstagares pensioner,
- ansvara för kommunens lönesystem och lönerutiner,
- handlägga övriga frågor som faller inom personalutskottets verk- 

samhetsområde såsom t ex verka och svara för utveckling och 
samordning av personaladministrationen, verka och svara för 
utveckling av personalstatistik och personalekonomisk redovisning 
samt ge råd och biträda i personalpolitiska och 
personaladministrativa frågor samt

- utfärda erforderliga riktlinjer, råd och anvisningar för kommunens 
personalpolitik och personaladministration.

Styrelsen är anställande myndighet för samtlig personal i 
kommunen.

Kommunstyrelsen ska utse kommundirektör/kommunchef som ska 
ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den 
förvaltning som finns under styrelsen. Dennes uppgifter och ansvar 
regleras i en särskild instruktion som fastställs av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är i egenskap av personalutskott 
kommunens förhandlingsdelegation i löne- och avtalsfrågor.
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Övrig förvaltning
Uppgifter enligt speciallagstiftning
§ 8 Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Kommunstyrelsen ska ansvara för kommunens åliggande enligt 
lagen om civilt försvar och förordningen om civilt försvar.

Kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet och ansvarar för samråd med 
kommunalförbundet Sydarkivera i arkivfrågor. Närmare föreskrifter om 
arkivvården finns i arkivreglemente.

Kommunstyrelsen är registeransvarig enligt dataskyddsförordningen 
(GDPR) för de register som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar 
över.

Kommunstyrelsen ansvarar för tillståndsgivning vid ansökan om att få 
uppföra vindkraftanläggning (s k kommunala ”vetot” 16 kap 4 § MB).

Övrig verksamhet
§ 9 Kommunstyrelsen har vidare hand om:

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att 
allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,

- kommunens mark och fastigheter,
- övergripande ansvar för kommunens markreserv,
- planeringen av kommunens bostadsförsörjning,
- kommunens översiktliga planering enligt PBL och den strategiska 

planeringen för kommunens utveckling samt planprioritering efter 
samråd med miljö- och byggnadsnämnden.

- kommunens beredskapsplanering,
- kommunens centrala informationsverksamhet,
- registrering och tillståndsgivning enligt Lotterilagen samt
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte upp- 

dragits åt annan nämnd.

Delegering från kommunfullmäktige
§ 10 Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter 
om säkerheten som fullmäktige angivit,

- vid behov ta upp kortfristiga lån, dvs lån med en löptid av högst ett (1) 
år,

- styrelsens och nämndernas förvaltningsorganisation inom de riktlinjer 
som fullmäktige fastställt,
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- fastställa kommunens förvaltningsorganisation,
- på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden 

inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fast- 
ställd beloppsram och andra riktlinjer,

- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör 
kommunen i de fall då ansvaret inte åvilar Borgholm Energi AB,

- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation, offentlig 
auktion eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet 
eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige 
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt,

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att 
föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning,

- för kommunens räkning sluta och teckna avtal,
- avge yttranden enligt Kameraövervakningslagen,
- utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att 

använda kommunens vapen,
- föra talan i mål där någon begärt laglighetsprövning av fullmäktiges 

beslut,
- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte 

yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala 
självstyrelsen.

Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remiss- 
tiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med 
fullmäktige.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

§ 11 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

§ 12 Kommunstyrelsen ska regelmässigt dock minst två gånger per år, till 
fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under året. Vad gäller rapportering har 
styrelsen att följa de av kommunfullmäktige fastställda föreskrifterna för 
kommunens redovisning.

Inget överskridande accepteras av någon nämnd eller styrelse. Det är 
fastställd budget som gäller och varje nämnd/styrelse har ansvar för att 
detta följs.

Om nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att 
ske, ska nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att minska 
kostnaderna och redovisa detta till kommunstyrelsen.
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E-FÖRSLAG

§ 13 E-förslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att 
förslaget väckts.

De som väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när styrelsen 
behandlar ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när 
beslut fattas.

Styrelsen ska två gånger per år redovisa de e-förslag som av styrelsen 
och nämnderna inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väckts. 
Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärenden inte avgjorts 
och när beslut kan förvänta fattas. Redovisning ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER
Sammansättning
§ 14 Kommunstyrelsen består av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare.

Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland styrelsens ledamöter en 
ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Ledamots och ersättares tjänstgöring
§ 15 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens 
ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid styrelsens sammanträden 
och ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har 
rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt 
att utan tjänstgöringskrav delta i två sammanträden/år med arvode.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt 
den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde 
oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen.
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§ 16 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund 
av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett 
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
§ 17 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens 
sekreterare eller någon annan anställd vid kommunledningskontoret som 
kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som 
inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden
§ 18 Om varken ordföranden eller någon vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan 
ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den ledamot med längst tjänstgöringstid i styrelsen tjänstgör som 
ordförande till dess en tillfällig ordförande valts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid ska kommunfullmäktige utse en 
annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
Tidpunkt
§ 19 Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen 

bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens 
ledamöter begär det eller att ordföranden anser att det behövs.

Kommunstyrelsens sammanträden får enligt KL 6:25 vara öppna för 
allmänheten. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder, vid 
myndighetsutövning eller vid ärende som på annat sätt bedöms 
nödvändigt att behandlas internt.

Kallelse
§ 20 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 
fem (5) dagar före sammanträdesdagen.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista, vilken skickas till ledamöter 
och ersättare digitalt samt publiceras på kommunens hemsida.
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett 
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till 
sammanträde ska den ledamot med längst tjänstgöringstid i styrelsen 
göra detta.

Justering av protokoll
§ 21 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan styrelsen justerar 
den.

Reservation och protokollsanteckning
§ 22 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen skaledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. 

Protokollsanteckningar får lämnas av ledamöter och deras ersättare 
och ska bifogas protokollet om ordförande inte anser det belasta 
protokollet eller på annat sätt vara olämpligt. En protokollsanteckning 
ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.

Ordföranden
§ 23 Kommunstyrelsens ordförande ska:

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndsförvaltning,

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder, samt

- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett 
särskilt fall.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de 
kommunala nämnderna. Kommunstyrelseordföranden får delta i 
nämndernas överläggningar men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller andra 
sekretessärenden.

Kommunalråd
§ 24 Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd.
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Kommunalrådet ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen 
med ansvarsområden enligt kommunstyrelsens bestämmande.
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Delgivning
§ 25 Delgivning från kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen 

eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

Undertecknande av handlingar
§ 26 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen 

ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordförande och kontrasigneras av kommunchefen eller annan anställd 
som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem 
som ska underteckna handlingar.

Utskott
§ 27 Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott som även är 

kommunens budgetberedning, krisledningsnämnd, näringslivsutskott, 
pensionsmyndighet, personalutskott och trafiknämnd samt ett kultur- och 
fritidsutskott.

§ 28 Arbetsutskottet består av tre (3) ledamöter tillika ordförande, 1:e och 2:e 
ordförande i styrelsen vilka utses av kommunfullmäktige samt tre (3) 
förste ersättare och tre (3) andre ersättare.

Kommunstyrelsen utser första och andra ersättare till utskottet. 
Ordförandeskapet i arbetsutskottet kan delas mellan ledamöterna i 
arbetsutskottet.

§ 29 Kultur- och fritidsutskottet ska bestå av tre (3) ledamöter och tre (3) 
ersättare vilka utses av kommunstyrelsen som även utser 
sammankallande i utskottet.

§ 30 Ersättare ska närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot 
är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet 
bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 31 Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs 
eller när minst två (2) ledamöter begär det.

Utskotten får handlägga ärenden bara när minst två (2) ledamöter är 
närvarande.

§ 32 De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i sin helhet ska 
normalt beredas av utskotten om beredning behövs.
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Ordföranden, sammankallande, kommunchefen eller utskottens 
sekreterare överlämnar sådana ärenden till utskottet.

Närvarorätt
§ 33 Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden får, i den mån 

inte styrelsen eller utskottet för särskilt fall annat beslutar, styrelsens 
tjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.

Ordförande i kommunfullmäktige har rätt att närvara vid styrelsens 
sammanträden men inte att delta i överläggningar eller beslut.

MEDBORGARDIALOG

§ 34 Kommunstyrelsen ansvarar inom sitt ansvarsområde för 
medborgardialog.

_ _ _ _ _ _ _

301



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 33

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2016/243 080 KS

Återrapportering avseende fullmäktigeberedningens förslag nummer 
14: Måltidssituationen inom äldreomsorgen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna policyn gällande måltidsituationen inom äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166 gav äldregruppen i uppdrag att lämna förslag 
på utvecklingsmöjligheter gällande måltidsmiljöerna på boende samt Träffpunkt.  
Detta är en del av de beslut som beredningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” 
kommit fram till.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166 Godkännande av slutrapport, Sveriges Bästa 
Äldreomsorg.
Policy framtagen i samverkan med Borgholms kommuns äldregrupp.
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-15  § 4 Måltidssituationen inom äldreomsor-
gen delredovisning av uppdrag.
Socialnämnden 2020-01-29 § 4 Måltidssituationen inom äldreomsorgen delredovis-
ning av uppdrag.

Bedömning
Inför äldreomsorgsplanen behövs en policy för måltider och måltidssituationen. Poli-
cyn innefattar både vägledning för att uppnå en god måltidssituation samt utveck-
lingsmöjligheter.

Dagens sammanträde
Yrkande 
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till socialnämndens förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer socialnämndens förslag till beslut. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Godkänd/ansvarig Utgåva

Måltidssituationen inom äldreomsorgen.
De gemensamma måltiderna för äldre är den stund på dygnet som har stor 
betydelse för den egna hälsan samt möjligheten till social samvaro och 
tillfälle till att bryta isolering. 

På vård och omsorgsboende är det framförallt viktigt att skapa en lugn och 
trygg miljö för omsorgstagarna. Detta möjliggörs genom att:

o Personalen sitter ner vid det gemensamma bordet. 

o Vid särskilda behov kan man med fördel möblera med fler mindre 
bord där omsorgstagaren ges en större valmöjlighet att välja 
måltidssällskap.

o De som vill och kan, får ta sin mat själva, eller med stöd, från 
serveringsfat eller dylikt. Man kan med fördel ha en serveringsvagn 
att servera ifrån. Detta ger ett trevligare intryck och ökar möjligheten 
för omsorgstagaren att välja vad man vill äta.

o Dukning sker tillsammans med omsorgstagaren och det är viktigt att 
omsorgstagaren görs delaktig i aktiviteterna kring måltiden. Skillnad 
görs på vardag och helg i dukningen med fina servetter, glas och 
blommor.

o För de omsorgstagare som är i behov av timbalkost, är det viktigt att 
kosten ser lockande ut och väcker en ökad aptit hos 
omsorgstagaren. Detta kan möjliggöras genom en bättre 
färgsättning och avgränsning av portionen. Vid kognitiva hinder kan 
man med fördel visa en bild, från ex. en läsplatta, på den mat som 
serveras. 

o För att måltidsituationerna ska bli en trevlig samvaro för 
omsorgstagaren ska det enskilda behovet samt instruktionen 
dokumenteras i den enskildes genomförandeplan. Denna uppgift 
tillhör omsorgstagarens kontaktman.
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Inom Träffpunktsverksamheterna:

o På vardagar finns det idag möjlighet till gemensam lunch på 
Träffpunkt Solrosen och på Åkerbohemmet. Denna verksamhet 
riktar sig till personer i ordinärt boende och är inte biståndsbedömd.

o Många utav Träffpunkten Solrosens lunchgäster har insatsen 
beredning/tillagning av måltider genom hemtjänsten på helger och 
röda dagar. 

o I Löttorp schemaläggs hemtjänstpersonalen i träffpunktslokalen varje 
dag, även helger, för lunchservering, vilket har visat på positiva 
resultat i kvalitetsregister när det gäller risk för undernäring. 
Responsen från besökarna är mycket positiv och det blir dessutom 
en gemensam aktivitet där man hjälps åt med förberedelse inför 
måltid. 

Utvecklingsmöjligheter:

o Äldregruppen föreslår att utöka lunchservering på olika träffpunkter till 
de som har den aktuella insatsen samt för de som är intresserade av att 
äta sin måltid tillsammans. Utökningen skulle gälla alla dagar och 
eventuellt på flera orter. Förslag på nya träffpunkter för gemensam 
lunchservering: 

 Köpingsvik, Soldalen

 Runsten, Runstens skola

 Rälla, Rällaskolan.

Äldregruppen
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 51

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr 2018/246 042 KS

Godkännande av årsredovisning 2019; Ölands Kommunalförbund

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att godkänna Ölands kommunalförbunds årsredovisning för 2019.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbunds medlemskommuner ska godkänna förbundets årsredo-
visning. Detta göra av respektive kommunfullmäktige. 

Förbundsdirektionen och förbundsledningen redovisar tillsammans ett underskott på 
67 tkr. Orsakerna är bland annat de extra arvoderingskostnader som uppstår under 
första året i mandatperioden (utbildningsdag) samt en felaktig periodisering av kost-
nad i samband med bokslutet 2018. 

Turismorganisationen redovisar ett litet överskott på 59 tkr. 

Överskottet förklaras bland annat av att vissa tjänster i organisationen varit vakanta 
under året. 

Utfallet för räddningstjänsten blev ett underskott om 1 897 tkr. Förklaringarna till un-
derskottet är höga utbildningskostnader i samband med att ett nytt utbildningssy-
stem införts, detta tillsammans med ett ovanligt stort rekryteringsbehov av nya del-
tidsbrandmän. 

Även reparationskostnaderna var betydligt högre 2019 än ett normalår. Den avvikel-
sen förklaras av flera stora larm med långa insatstider vilket sliter extra hårt på ut-
rustningen. 

Cykelprojektet belastar inte resultaträkningen då det redovisas som ett projekt. 

Däremot belastar projektet kommunalförbundets kassaflöde då det skiljer en viss tid 
mellan betalning av leverantörsfakturor och utbetalning från Trafikverket av de faktu-
rerade kostnaderna. 

Avskrivningarna uppvisar en positiv budgetavvikelse på 359 tkr till följd av att de 
flesta investeringar har skjutits på till nästa år samt att flera investeringar har gjorts 
sent på året. 

Finansverksamheten uppvisar ett överskott gentemot budget på 390 tkr.

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Direktion 2020-02-27 § 6 Årsredovisning 2019.
Rapport årsredovisning 2019 Ölands kommunalförbund Direktion 2020-02-27 Bilaga 
3.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Årsredovisning 2019 Ölands kommunalförbund 
Femårsöversikt 
 
 
 

1 
 

Femårsöversikt 
 

2019 2018 2017 2016 2015

Årets resultat -662 666 219 -713 1 567

Nettokostnader -40 736 -37 426 -36 621 -35 027 -30 380

Nettokostnader (kr per invånare) -1 563 -1 445 -1 416 -1 355 -1 198

Investeringar 1 100 4 704 276 869 4 236

Totala tillgångar 29 426 30 959 28 950 17 705 25 380

Tillgångar (kr per invånare) 1 129 1 195 1 120 685 1 001

Eget kapital 8 261 8 923 8 257 8 038 8 751

Eget kapital (kr per invånare) 317 345 319 311 345

Totala skulder inkl. 

ansvarsförbindelser 40 859 39 290 41 836 12 226 19 188

Skuld (kr per invånare) 1 567 1 517 1 618 473 757

Pensionsåtaganden 1 833 1 885 2 156 2 559 2 559

Soliditet (%) 28% 29% 29% 45% 34%

Skuldsättningsgrad (%) 251% 242% 246% 220% 290%

Kassalikviditet 98% 95% 104% 86% 88%

Rörelsekapital, tkr -243 -937 899 -1 024 -1 715

Antal årsarbetare 31 28 32 46 39

Personalkostnader 28 804 26 937 26 602 25 166 21 889  
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Årsredovisning 2019 Ölands kommunalförbund 
Förbundsdirektören har ordet 
 
 
 

2 
 

Förord 
Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där Borgholms och Mörbylånga kommuner är 
medlemmar. Kommunalförbundet bildades under en process mellan åren 1968–1970. Den 16 mars 1970 
sammanträdde förbundsfullmäktige första gången och enligt en historisk överblick, daterad 1994, anses 
detta datum utgöra utgångspunkten för det egentliga arbetet i Ölands Kommunalförbund.  

Förbundets syfte är att verka för samordning av angelägenheter och resurser samt att stärka 
medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande. Under 2019 ansvarade förbundet för den 
räddningstjänst som enligt lag åvilar var och en av förbundsmedlemmarna, säkerhetssamordning och 
besöksnäringsfrågor. Härutöver drivs cykelledsprojektet ”Fyr till fyr” av kommunalförbundet. 

Direktionen, som utses av respektive fullmäktigeförsamling, är det högst beslutande organet påbörjade 
den nya mandatperiod den 1 januari 2019. Direktionen består av 10 ledamöter och lika många ersättare. 
Ordförande är Ilko Corkovic (S), första vice ordförande är Anna-Kajsa Arnesson (C) och andra vice 
ordförande Matilda Wärenfalk (S). Förbundsdirektör är Jens Odevall och biträdande förbundsdirektör är 
Ann Willsund. 

Nu när vi lägger 2019 bakom oss kan vi summera alla fina prestationer under året för att dels utveckla 
Öland som destination dels att säkerställa en väl fungerande räddningstjänst. Det gångna året visar 
verksamheterna dessvärre ett negativt ekonomiskt resultat med drygt 1,1 mnkr, främst beroende på att vi 
fått många nya brandmän som utbildat sig. Därför måste förbundet fortsätta att hitta nya lösningar för 
att effektivisera sin verksamhet utan att ge avkall på trygghet och utvecklingen av att bli en ännu bättre 
turistdestination.  

Under året har den norra slingan av Ölandsleden färdigställts och nu återstår ett par mil innan hela 
projektet med drygt 20 mil kan bli nationell cykelled. En viktig satsning som görs för att kunna 
marknadsföra Öland ännu mer som destination och såväl existerande som nya företag kan utvecklas. 

Turismorganisationen har fått en nystart och har arbetet intensivt med att stärka förtroendet för den 
egna organisationen såväl internt som externt. I början av startade partnerskap Öland där den lokala 
näringen och turistorganisationen gör armkrok för att utveckla och marknadsföra Öland.  Att vi är på 
rätt väg och nu arbetar tillsammans på hela Öland kommer att få positiva effekter för såväl kommunerna 
som företagen på Öland.  Att Öland som destination ligger högst upp på mätningar vad gäller nöjda 
besökare och att de vill återkomma är också oerhört glädjande. 

Räddningstjänsten har under året utmärkt sig med att hantera stora bränder på ett utmärkt sätt såväl på 
Öland som att vara behjälpliga vid sommarens stora skogsbränder på land. Under våren antogs ett nytt 
handlingsprogram för mandatperioden och samverkan har vidareutvecklats med övriga räddningstjänster 
i Södra Kalmar län i syfte att effektivisera utalarmering och ledning av räddningsinsatser.  Över tid 
kommer detta att behöva förstärkas ytterligare. Under året har även ett inriktningsbeslut om ny 
brandstation i Mörbylånga antagits vilket kommer att ge bättre arbetsmiljö och säkra en effektiv 
räddningstjänst. 

Under året har de båda medlemskommunerna beslutat att utveckla samarbetet på olika sätt. Ett led i 
detta är den reviderade förbundsordningen med nytt reglemente och Driftsam avtal där 
säkerhetssamordningen återgick till kommunerna men främst att den gemensamma IT-verksamheten 
flyttades till kommunalförbundet.  

 

 

Ilko Corkovic      Jens Odevall 

Förbundsordförande     Förbundsdirektör 
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 
Måluppfyllelse av, verksamhetsmål och finansiella mål 

Turismorganisationen 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka 

2. Öka antalet inflyttningar 

3. Turismorganisationen ska ses som den samlande partnern i uppdraget att utveckla destination-
en.  

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Tätt samarbete med näringslivet 

 Nära samarbete med kommunernas verksamheter 

 Stärka det interna samarbetet inom Ölands turismorganisation b.la genom tydliga målbilder och 
tydlig arbetsfördelning. 

 Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  
 

 

Perspektiv – Utveckling 
Verksamhetsmål 

1. Varumärket Öland förstärks 

2. Utveckla nya säsonger på Öland  

3. Erbjuda en hållbar turistdestination 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Ökat samarbete och samverkan med lokala och regionala aktörer 

 Stärka marknadsföringen via digitala medier, lokalt, nationellt och internationellt 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Kommentar 

Öland är en bra plats att leva 
och bo på (SCB) 

>65  

 

 Mörbylånga 
kommun  

 63 (61) 

Borgholms 
kommun: 

63  

Totalt 135 kommuner med 

Invånarantal 

 

Mörbylånga:  

15 045  

Borgholm:  

10 950  

 Mörbylånga 
15 242 (31/12) 

Borgholm 
10 844 (31/12) 
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Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Kommersiella gästnätter 
(SCB) 

2018 (1 378 454  apr 2019) 

1 450 000  

 

1 381 399 (SCB 
okt-19) 

Siffrorna för hela 2019 
kommer först feb 2020. 
Preliminärt utfall indikerar 
dock att målet ej kommer att 
uppnås. 

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Medarbetarsamtal 

 Arbetsplatsträffar 

 Teamaktiviteter 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Målsättningen är att vi ska vara den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av 
den Öländska besöksnäringen i form av Partnerskap Öland  

Aktiviteter för att uppnå mål: 

 Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

 Översyn av arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten 

 Samverkan med lokala näringsliv och respektive kommun för att stärka varumärket Öland 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Medarbetarenkät >75 % uppfattar 
turismverksamhet-
en som en god 
arbetsplats  

 100 %  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Ekonomisk uppföljning Budget i balans  Verksamhetens 
driftsbudgetutfall 
hamnar på 5 346 
tkr vilket ger en 
positiv bud-
getavvikelse på 
59 tkr.   
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Räddningstjänsten 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Den hjälpsökande ska få rätt hjälp så snabbt som möjligt vid en olycka 

2. Allmänheten ska få ett professionellt och rättssäkert bemötande vid myndighetskontakter 

3. Allmänheten ska ha en bra inblick i räddningstjänstens verksamhet 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Genom medlyssning säkerställa att rätt resurser larmas från början 

 Arbeta för att sänka responstiderna (FIP och offensiv enhet) 

 Verksamheter ska få snabb återkoppling från tillsynsbesök 

 De som ansöker om tillstånd LBE ska få snabb bekräftelse och info 

 Bli aktiv på sociala medier 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Medel för aktiviteter Öka extern medfi-
nansiering samt 
modell för ”krona 
för krona” med 
kommunalförbundet 
kommer utredas 
under 2019. 

 Utredning kring 
”krona för 

krona” modellen 
har ej givits 

klartecken. Ut-
redning pågår 

Arbetet med krona för 
krona kommer fortsatt vara 
målet under 2020 och fort-
satt utredning 

Antal företag i Partnerskap 
Öland 

 

40  53  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Utlarmning I mindre än 5 % av 
olyckorna ska det 
upplevas att ut-
larmningen var 
felaktig 

 Inte vid någon 
olycka upplev-
des utalarme-
ringen vara 
felaktig (utifrån 
räddningstjäns-
tens egna ht-
planer). Mål 
uppfyllt. 

De förändringar av HT-planen 
som gjordes 2018, i kombination 
med att RCB har medlyssning på 
inkommande larmsamtal, har 
fungerat väl utifrån syftet att 
säkerställa en korrekt utalarme-
ring från början. 
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Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Responstider Responstiderna 
totalt ska minska 
från föregående år 

 2019 var ge-
nomsnittlig 
responstid 699 
sekunder. 2018 
var genomsnitt-
lig responstid 
627 sekunder.  

Åtgärder för att sänka responsti-
derna har under 2019 vidtagits 
genom dagtidsbemanning på 
stationen i Löttorp där dagtids-
personalen åker direkt. Samtidigt 
har åtgärder vidtagits för att öka 
trafiksäkerheten genom en ny 
trafiksäkerhetspolicy med ut-
bildning, övning och prov. I 
denna påtalas vikten av att köra 
trafiksäkert och inte köra fort 
om det inte är absolut nödvän-
digt. Detta har medfört att vid 
en stor andel av larmen körs inte 
utryckningskörning (där detta 
inte är nödvändigt), vilket gör att 
det tar längre tid att komma 
fram. Detta är bra ur ett trafik-
säkerhetsperspektiv, men inne-
bär samtidigt att jämförelsen 
mellan 2018 och 2019 inte ger 
en rättvis bild av hur responsti-
derna har utvecklats. En jämfö-
relse mellan 2019 och 2020 
kommer ge en bättre bild då 
samma trafiksäkerhetspolicy gällt 
under båda dessa år. 

Tjänsteanteckning efter 
första tillsynsbes5k 

Tjänsteanteckning 
från första tillsyns-
besöket ska skickas 
ut inom en vecka i 
70 % av ärendena, 
inom två veckor i 
90 % av ärendena 
och inom tre 
veckor i 100 % av 
ärendena. 

 

Tjänsteanteck-
ningen från 
första tillsyns-
besöket skicka-
des ut inom 
den fastslagna 
tidsramen vid 
samtliga tillsy-
ner. Mål upp-
fyllt 

 

Svarsbrev på tillståndsan-
sökan LBE 

Svarsbrev ska gå ut 
samma dag till-
ståndsansökan 
LBE registreras  

Svarsbrev 
skickades ut 
samma dag 
som tillstånds-
ansökan regi-
strerades i 
samtliga fall. 
Mål uppfyllt 

 

Sociala medier Facebook-konto 
ska skapas och 
börja användas 

 

Facebook-
konto har 
börjat användas 
med några 
särskilda admi-
nistratörer som 
har rättighet att 
lägga ut inlägg, 
för att kunna 
säkerställa att 
inläggen är ok. 
Mål uppfyllt 
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Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska få den utveckling och kompetenshöjning de behöver 

2. Ny personal ska få nödvändig utbildning 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Övningsplaneringen ska följa den förmåga som är bestämd för varje station 

 RCB ska öva tillsammans med brandmännen 

 Medarbetarna ska besöka relevanta konferenser och liknande 

 Utbildningar för formella kompetenser ska ges regelbundet 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Övningsuppföljning All personal ska ha 
genomfört de övningar 
som är planerade för 
resp. station  

Majoriteten av perso-
nalen har gått på de 
övningar som varit 
planerade. Dock har 
sjukfrånvaro osv. vid 
en del övningar gjort 
att någon övning 
missats. Mål uppfyllt 

Många av övningarna är 
gemensamma (genomförs 
på samma sätt på samtliga 
stationer). Ifall någon 
missar en sådan övning på 
sin egen station ska de 
istället genomföra den på 
någon av de andra station-
erna. En del övningar är 
dock specifika för en en-
skild station. Missas denna 
övning av någon finns 
ingen möjlighet att genom-
föra den på annan station 
istället. Vid exempelvis 
sjukfrånvaro och liknande 
går detta inte att komma 
ifrån. Därför bedöms 
målet vara uppfyllt trots 
utfallet. 

Övningsplanering Planeringen ska ta med 
övningar som behövs 
för att uppfylla för-
mågan för resp. station  

Övningsplaneringen 
utgår från förmågebe-
skrivningen. Mål upp-
fyllt 

Övningsplaneringen har 
underlättats av att ha en 
utförlig beskrivning av den 
förmåga räddningstjänsten 
ska uppnå. 

Formella kompe-
tenser 

Grundutbildning för 
formella kompetenser 
ska ges minst en 
gång/år  

Samtliga formella 
kompetenser har inte 
hunnit processas. Det 
är därmed inte klarlagt 
i vilken omfattning 
dessa ska finnas fram-
över. Därmed finns 
det ännu inte någon 
utbildningsplan för 
dessa. De kompeten-
ser som har hunnit 
processas har utbild-
ningsplan och där har 
utbildning genom-
förts. 

Det återstår ännu arbete 
med att gå igenom samt-
liga förmågor och kompe-
tenser inom organisation-
en. Bedömningen är att 
flera förmågor och kompe-
tenser kommer tas 
bort/dras ner framöver. 
De som bedöms nödvän-
diga och kommer finnas 
kvar har organisationen 
utbildats och övats i. Där-
för bedöms målet vara 
uppfyllt trots utfallet. 
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Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Medarbetarsamtal 

 Arbetsplatsträffar 

 Infoblad 

 Tydliggöra vilken förmåga medarbetarna ska ha 

 Medarbetarnas upplevelse av sin kompetens ska mätas 

 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Medarbetarenkät Över 90 % av medar-
betarna ska trivas på sin 
arbetsplats och känna 
stolthet 

 I medarbetarenkäten 
finns ingen fråga 
som direkt kan ge ett 
svar på ifall målet är 
uppfyllt eller inte. 
Totalt sett får orga-
nisationen snittbety-
get ”Bra”. Mål delvis 
uppfyllt 

Betygen finns i fyra katego-
rier: Ypperligt, Bra, Hygg-
ligt, Undermåligt. Det är 
svårt att försöka översätta 
målet om att 90 % av med-
arbetarna ska trivas på sin 
arbetsplats utifrån de frågor 
och betyg som ges i enkä-
ten. Överlag bedöms dock 
resultatet i enkäten vara bra, 
dock är det svårt att säga 
ifall målet är uppfyllt eller 
inte på grund av detta. Där-
för bedöms målet vara 
delvis uppfyllt. 

Upplevd kompetens Över 70 % av medar-
betarna ska uppleva att 
de har kompetens att 
utföra samtliga uppgif-
ter 

 

I medarbetarenkäten 
finns inte någon 
fråga som direkt kan 
ge ett svar på ifall 
målet är uppfyllt eller 
inte. Dock finns en 
fråga om medarbe-
tarna får den kompe-
tensutveckling som 
behövs för att utföra 
arbetet på ett bra 
sätt. Svaret ges på 
som en siffra på en 
femgradig skala där 
1= stämmer mycket 
dåligt och 5= stäm-
mer mycket bra. Där 
har 72 % av medar-
betarna svarat 4 eller 
5. Detta tolkas som 
att målet är uppfyllt. 
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Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Utrustning ska ha maximal driftsäkerhet så den inte går sönder i onödan 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

 Planera för inköp 

 Serva, underhålla och besiktiga enligt givna intervall 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp
-fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Ekonomisk 
uppföljning 

Driftsbudgeten totalt ska 
ligga på +2% inför 
sommaren, därefter enligt 
plan 

 Driftsbudgeten 
har legat minus 
under hela året. 
Mål ej uppfyllt 

Kommenteras vidare i den 
ekonomiska uppföljningen. 

Service och underhåll Service, underhåll och 
besiktningar ska vara 
gjorda enligt givna 
intervall  

Service, 
underhåll och 
besiktningar är 
gjorda enligt 
givna intervall. 
Mål uppfyllt 
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Väsentliga händelser 
Turismorganisationen 

Verksamhet 

Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor 
gällande turismen för hela Öland. Turismorganisationen ska planera och kommunicera och 
destinationsutveckla Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. 
Uppdraget är att bidra till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka. 

Turistbyråer bedrivs på 2 fasta platser på Öland, Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i 
Borgholm. I övrigt finns 11st Infopointer året runt samt en strävan att bli än mer mobil i ett uppsökande 
perspektiv. 

Turismorganisationen ska verka för att bygga och upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för 
turistnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera om, planera,åtgärda det som beslutas samt att 
hålla sig informerade om den privata näringens utveckling och planer. 

Analys av nuläge och utmaning 

Besöksnäringen är en växande sektor med stor betydelse, ur såväl sociala som ekonomiska perspektiv. 
Den skapar sysselsättning och bidrar till ekonomisk tillväxt inom många olika delbranscher såsom 
transportsektorn, handel, hotell, restaurang, kultur och tjänster.  

Organisationen står inför stora utmaningar framöver. För att klara uppdraget krävs att förtroende och 
tillit byggs upp mellan organisationen, politiken och det lokala näringslivet. 
Banden mellan turismorganisationen, det lokala näringslivet och verksamheterna i respektive kommun 
behöver stärkas. Samarbetet med Region Kalmar och Destination Kalmar behöver även prioriteras. 

En förutsättning för ovan är att skapa en ändamålsenlig och effektiv intern organisation som 
kännetecknas av arbetsglädje och gemenskap. Digitalisering behöver prioriteras för att följa den 
utveckling som sker inom besöksnäringen. 

Marknad 

Sociala medier rullar med kontinuerliga inlägg med större händelser så som uppskattade tävlingar, 
microinfluenser, livesändningar, stories etc.  

Kampanjer i sociala medier har rullat, filmer så som "boka på oland.se" och ”Felicia testar”, ”Mat i 
Världsarvet”.  

Marknadsföring via lystavlor längs E22 norr och söder om Kalmar.  

Marknadsföring med olika typer av budskap på banners på sidorna Aftonbladet, klart.se, Svd, Omni och 
tv.nu. Marknadsföringen har riktats till personer som befinner sig på Öland med omnejd. 

Annonsering i Kalmars sommarmagasin som distribuerats till turistbyråer i stora delar av landet samt till 
privatpersoner i sydöstra Sverige, inklusive Gotland och Öland. 

Våra trycksaker har distribuerats till turistbyråer i stora delar av landet, samt till privatpersoner som 
efterfrågat en broschyr. De har även distribuerats på Öland, så som på diverse boenden och attraktioner 
samt på de 11 Infopointsen. Den nya broschyren, 101 Öländska Pärlor, har fått ett mycket positivt 
välkomnande och ca 45 000 broschyrer är utdelade på Öland och i Kalmar. 

80 % av marknadsföringen har använts för att locka potentiella gäster till Öland och 20 % har använts 
till att marknadsföra händelser och aktiviteter till människor på Öland.  

Destinationsutveckling 

Den nya matsidan ”Smaker på Öland”, som är en del av www.oland.se, lanserades under 2019.  

Fortsatt informering kring ”cykelvänliga företagande” med näringen med ett positivt bemötande som 
resulterat i att fler vill vara en del av cykelturismen. Cykelleden på Öland växer för varje år och intresset 
också.  

De olika branschträffarna som gjorts ihop med respektve näringslivsenhet vid 8 tillfällen under året har 
varit välbesökta och uppskattade. 
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Ölands turismorganisation har under 27 tillfällen pratat offentligt om besöksnäringen på Öland, 
föreläsningar, utbildningar, information har varit syftet med träffarna. 

Partnerskap Öland 

Partnerskap Öland är ett nätverk och en samverkan mellan Ölands Turismorganisation och regionens 
företag och ideella organisationer som tillsammans satsar på Öland. Satsningen ger Ölands 
Turismorganisation möjligheten att utveckla och marknadsföra Öland. Under året har hela 53 st anslutit 
sig till Partnerskap Öland, 2018 var det 0 stycken. Samarbetspaketen är alltifrån 7 500 - 100 000 kr. 

Turistbyråverksamheten 

Säsongspersonal började i maj/juni och i början av juni genomgick personalen utbildning inom 
bokningssystemet, rutiner samt Ölandskunskap. 

Säsongspersonalen har gjort ett bra arbete utifrån att det varit likvärdigt med antalet besökare i våra 
turistbyråer och antalet säsongspersonal var 8 stycken jämfört med 10 stycken 2018. Detta på grund av 
de ekonomiska ramarna.   

Antal besökare turistbyråerna sommartid 

Antal besökare per turistbyrå (säsong) Färjestaden Borgholm 

  2018 2019 2018 2019 

Maj 5 516 4 134 2 094 2 080 

Juni 5 599 6 609 3 745 3 673 

Juli 12 365 12 350 9 350 7 765 

Augusti 7 951 8 981 5 430 5 245 

Totalt 31 431 32 074 20 619 18 763 

 

Butikförsäljningen i träffpunkten har ökat med 33 % jämfört med året innan. 

”Infoväggarna” utanför turistbyråerna, med turistinformation och kartor, har uppskattats av våra gäster,  

Räddningstjänsten 

Verksamhet 

Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller 
annan författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna samt risk- och 
informationssäkerhetssamordning för förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa 
handlingsprogram efter hörande av förbundsmedlemmarna.  

Räddningstjänsten arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor. Räddningstjänsten skall 
följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och skadeförebyggande samt 
skadeavhjälpande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet för människors liv, miljö 
och egendom. 

Analys av nuläge och utmaning 

Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommunal räddningstjänst. 
Kommunernas ansvar regleras i 3kap i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Förutom 
räddningstjänst ansvarar kommunerna enligt LSO, för förbyggande verksamhet (tillsyn av brandsäkerhet 
samt verkande för att alla typer av olyckor förebyggs) samt sotning. 

Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan mellan de kommunala 
räddningstjänsterna, så har det under senare år blivit mer och mer samverkan mellan dessa. Att samverka 
mellan räddningstjänsterna är en lagstadgad skyldighet, samtidigt som räddningschefen (och 
räddningsnämnden) har fullt ansvar för räddningstjänstens organisation och förmåga inom nämndens 
geografiska ansvarsområde. Ansvaret handlar både om planeringsmässig förmåga samt minutoperativ 
sådan. 

Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång tid. Detta ledde till många 
och omfattande bränder som lyfte upp behovet av samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt. 
Troliga framtida klimatscenarios gör också gällande att extremväder kommer att vara mer frekvent 
förekommande. 
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Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som kommunerna har att hantera. 
Diverse utredningar har gjorts som belyser dessa och andra utmaningar som räddningstjänsten har i 
framtiden: 

 Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden 

 Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare räddningstjänst 

 Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018  

 Vissa åtgärder har gjorts utifrån slutsatser i utredningarna, medan andra saker återstår. 

Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar brandkår, Räddningstjänsten Nybro, Räddningstjänsten 
Öland samt Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås), har haft en samverkan som under senare år har 
utvecklats vidare. Bland annat finns numera en gemensam samordnings-/samverkansperson på deltid. 
Inom vissa områden finns också samverkan mellan räddningstjänsterna i hela Kalmar län. I dessa båda 
räddningstjänstregioner pågår redan diverse projekt med syfte att effektivisera utalarmering och ledning 
av räddningsinsatser. Viktigt att påpeka är dock att räddningstjänsterna också har utmaningar inom 
förebyggande arbete och myndighetsutövning samt rena administrativa uppgifter. 

Räddningscheferna i södra Kalmar län har nu kommit till ett läge då de anser att ställning måste tas till 
hur nuvarande och framtida behov av samverkan, bäst hanteras.  

För att belysa detta har två dialogmöten initierats av räddningscheferna under våren 2018. Vid dessa 
möten har representanter från berörda huvudkommuners kommunledningar deltagit. Vid det andra 
dialogmötet så förordades det att man i respektive räddningstjänstorganisation borde 
utreda/sammanställa sina egna utmaningar. Därefter kan det tas ställning till hur vidare åtgärder ska 
göras, enskilt eller i samverkan och hur samverkan i så fall bör se ut. 

Cykelprojektet Fyr till Fyr 

Verksamhet 

Projektet har pågått sedan 2012 och startade som ett samarbete med följande parter: Ölands 
kommunalförbund, som projektansvarig, Regionförbundet Kalmar län, Tillväxtverket och EU. Första 
etappen avslutades 2014 och nu pågår etapp 2 perioden 2015- 2018 med finansiering genom 
Trafikverket och de båda Ölandskommunerna. Projektet kommer inte att kunna avslutas 2019 utan 
planeras att avslutas under 2020. 

Vision 

Att skapa en sammanhängande cykel- och vandringsled av hög kvalité på hela Öland och därmed 
generera fler turister och skapa en utökad turistsäsong för alla aktörer på Öland.  

Analys av nuläge och utmaning  

Planering för de återstående sträckorna pågår för fullt. Sträckorna är belägna i de södra och norra delarna 
av Öland. Arbetet består av inventering av möjliga sträckningar, framtagande av förhandsdokumentation 
till Länsstyrelsen och Trafikverket. Då framkomligheten är begränsad och projektet just nu befinner sig i 
områden med höga natur-, kultur- och miljövärden så går inte byggnationen lika fort fram som i etapp 1. 
Detta har också medfört att eventuellt så måste projektet fortlöpa en bit in i 2020.  

Under senare delen av 2020 så kommer projektet att ansöka om att få bli nationellcykelled. Om ansökan 
beviljas så kommer Öland att bli led nummer 3 efter Kattegattleden och Sydostleden. 
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Sträcka Planerat byggår 

Grankullavik – Byxelkrok Slutförd 

Albrunna – Grönhögen Slutförd 

Grönhögen – Ottenby vandrarhem 2020 

Ottenby vandrarhem – Torngård 2019/2020 

Del av trollskogen Slutförd 

Västerstad – Smedby Utgår 

Smedby – Gåssten – Väg 931 Utgår 

Dammvägen – Strömelbacken Utgår 

Torngård – Skärlöv 2020 
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Personalekonomisk redovisning 
Tillsvidareanställda och årsarbetare per verksamhet 

Under 2019 hade förbundet i genomsnitt 134 (128) anställda av dessa avser 112 (113) deltidsbrandmän. 
Antalet årsarbetare exkl. deltidsbrandmän uppgick till 31,0 st (27,8).  

Andelen arbetade män uppgår till 84 % (89 %) och andelen arbetande kvinnor uppgår till 16 % (11 %) 
och medelåldern i förbundet uppgår till 45 år (44 år). 

Antalet tillsvidareanställda medarbetare fördelat per verksamhetsområde för perioden. 

Tillsvidareanställda årsarbetare per verksamhet 2019-12-31 2018-12-31

Allmän verksamhet 1 1

Turistorganisationen 4 5

Räddningstjänsten 10 9

Totalt 15 15  

Sjuktal 

Sjukfrånvaro 2019-12-31 2018-12-31 Avvikelse

Totalt alla medarbetare 0,94% 7,41% -6,47%

Kvinnor 0,25% 0,89% -0,64%

Män 1,26% 8,99% -7,73%

Personer upp till 29 år 0,0% 2,30% -2,30%

Personer mellan 30-49 år 0,41% 0,45% -0,04%

Personer 50 år och äldre 1,64% 12,48% -10,84%  

Personalkostnader 

2019-12-31 2018-12-31

Bruttolön exkl övertid 20 698 19 357

Personalomkostnader 8 105 7 580

Summa personalkostnader 28 804 26 937  
 

Övertid 

Antalet timmar för enkel och kvalificerad övertid/mertid uppgår till till 603 timmar (493) och kostnaden 
för enkel- och kvalificerad övertid/mertid var 261 (232) tkr, beloppet är exklusive personalomkostnader.  

 

2019-12-31 2018-12-31

Fyllnad arbetade timmar 27 6

Övertid arbetade timmar 603 493

Timavlönade arbetade timmar 27 440 26 808  
 

Arvoden förtroendevalda 

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda uppgick för 2019 uppgick till 117 tkr, exklusive 
personalomkostnader jämfört med 86 tkr för 2018. 

Pension 

Antal förväntade pensionsavgångar per verksamhet (inklusive deltidsbrandmän) framgår av tabellen 
nedan. 
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Verksamheter 2020 2021 2022 2023 2024

Allmän verksamhet - - - - -

Turistorganisationen - - - - -

Räddningstjänsten 3 2 1 2

Samtliga tillsvidare 3 2 1 2  

Pensionskostnad 

Under 2019 har kommunen betalat ut 108 (277) tkr i pensioner (exkl. löneskatt). Utbetalningen avser 
ålders och efterlevandepension.  
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Finansiell analys 
Budgetuppföljning 

Perioden uppvisar ett negativt resultat med -662 tkr vilket kan jämföras med 666 tkr för 2018. 

Direktionen och förbundsledningen redovisar tillsammas ett budgetunderskott på 67 tkr. Direktionen 
pott för oförutsedda händelser om 55 tkr har ej nyttjats under 2019 och täcker därför upp för en del av 
direktionens underskott. Budgeten för politikernas arvoden täcker inte den utbildningsdag som 
tillkommer efter ett valår. Direktionens utfall belastas även med extra arvode som utgått i samband med 
lobbyarbete för cykelprojektet vilka kostnader ej varit budgeterade. Förbundsledningens budget 
överskrids något vilket i huvudsak beror på en felaktig periodisering av kostnad i samband med 
bokslutet 2018. 

Turismorganisationen redovisar ett litet överskott gentemot budget på 59 tkr. Turismverksamheten 
lämnar ett lite budgetöverskott på grund av vakant tjänst under delar av året. Bokningarna har gått sämre 
än budgeterat, men på grund av att vissa tjänster har varit vakanta under året har budget klarat att hållas. 
Mer reurser har kunnat läggas på marknadsföring av destinationen i och med att en ny samverkan med 
näringslivet har inletts. 

Utfallet för räddningstjänsten blev ett underskott gentemot budget med 1 897 tkr. Vilket var avsevärt 
mycket sämre än prognostiserat. Detta beror på höga utbildningskostnader i samband med att ett nytt 
utbildningsystem införts, detta tillsammans med ett ovanligt stort rekryteringsbehov av nya 
deltidsbrandmän, även kostnaderna för service och underhåll har varit dyrare än under ett normalår.  

När det gäller cykelprojektet belastar årets utfall ej resultaträkningen då det redovisas som ett projekt. 
Däremot belastar det på förbundets kassaflöde då det sker en viss fördröjning mellan betalning av 
leverantörsfakturor och faktureringen till Trafikverket sker. Projektet har dragit ut på tiden och några 
delsträckor kvarstår, utmaningen är att få kvarvarande finansiering att räcka. 

Avskrivningana uppvisar en positivt budgetavvikelse på 359 tkr till följd av att de flesta investeringar har 
skjutits på till nästa år samt att flera investeringar har gjorts sent på året. 

Finansverksamheten uppvisar i år överskott gentemot budget på 390. Detta beror på att 
verksamheternas kostnader för pensioner har varit högre än verkligt utfall.  

Nyckeltalsanalys 

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunalförbundet självt äger, det 
vill säga hur stor del av det egna kapitalet som utgörs av de totala tillgångarna. Soliditeten vid periodens 
utgång uppgår till 28 % (29 %) men om hänsyn tas till pensionsskulden inklusive löneskatt sjunker 
soliditeten till 26 % (27 %).  

Förvaltning av pensionsmedel 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade 
blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en 
skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse. 

Per 2019-12-31 har 471 tkr (409) bokförts som en kortfristig skuld för den individuella delen som betalas 
ut till respektive pensionsförvaltare. 

Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen, och därmed inte påverkar förbundets 
skulder, uppgår vid årsskiftet till 1 833 tkr (1 885) inklusive löneskatt. 

Måluppfyllelse 

Finansiella mål 

Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom de 
beslutade budgetramarna. Kommunallagen stadgar att kommuner och kommunalförbund ska ha en 
långsiktig god ekonomisk hushållning. Årets resultat innebär ett underskott för kommunalförbundet och 
därmed har det övergripande finansiella målet om en budget i balans ej uppnåtts.  
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Direktionen samt räddningstjänsten uppvisar ett sämre resultat jämfört med budget, men övriga 
verksamheter klarar att hålla sig inom sina budgetramar. 

Balanskravsresultat 

2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen -662 666

Samtliga realisationsvinster - -

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - -

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - -

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - -

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -662 666

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - -

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - -

Balanskravsresultat -662 666

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat - -494

Varav från år 2017 - -494

Varav från år 2016 -

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen -662 172

+ Synnerliga skäl att inte återställa - -

+ Synnerliga skäl för att återställa under en längre tid - -

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år -662 -

UB Synnerliga skäl som ska återställas (över längre tid) -

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -662

varav från år 2019 – (återställs senast år 2022) -662  
 

Åtgärdsplan  

Förbundets resultat hamnar på -662 tkr och en ekonomisk balans måste därmed nås inom en treårsperiod.  
En plan över hur förbundet ska komma i ekonomisk balans igen har påbörjats och planen är att underskottet 
ska vara återställt till och med utgången av 2022. 
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Driftsredovisning 

Driftsbudget, tkr
2019 

Avvikelse

2018 

Avvikelse

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Netto

Driftsverksamheter

Direktionen 0 -327 -327 0 -346 -346 -19 16

Förbundsledning 0 -1 619 -1 619 0 -1 667 -1 667 -48 37

Turismorganisationen 799 -6 294 -5 495 1 661 -7 097 -5 436 59 -6

Räddningstjänst 1 395 -30 749 -29 354 2 865 -34 116 -31 251 -1 897 -155

Cykelprojektet 32 393 -32 393 0 17 288 -17 288 0 0 0

Avskrivningar 0 -2 800 -2 800 0 -2 441 -2 441 359 473

Finansierings- 

verksamhet

Finansförvaltning 0 0 0 0 390 390 390 300

Medlemsbidrag 40 109 0 40 109 40 109 0 40 109 0 0

Finansiella poster 0 -20 -20 0 -20 -20 0 2

TOTALT 74 696 -74 202 494 61 923 -62 585 -662 -1 156 666

2019 Budget 2019 Utfall

 
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Direktionen samt förbundsledning 

Utfallet för direktionen blev ett underskott med 19 tkr. Underskottet beror på extra arvoden i samband 
med en utbildningsdag som hålls för direktionens ledamöter som infaller i samband med val som ej varit 
budgeterad samt att extra arvode utgått i samband med lobbyarbete för cykelprojektet vilka kostnader ej 
varit budgeterade. 

Även förbundsledningen drar över sin budget något vilket beror på felaktigt periodiserade kostnader i 
samband med förra årets bokslut. 

Turismverksamheten 

Turismorganisationen redovisar ett litet överskott gentemot budget på 59 tkr. Turismverksamheten 
lämnar ett litet budgetöverskott på grund av vakant tjänst under delar av året som även har fått täcka 
upp för mer hyreskostnader än budgeterat då ingen åtgärd genomfördes för att effektivisera 
lokalutnyttjandet mer än en omförhandling av hyresavtalet för Träffpunkten. Bokningarna har gått sämre 
än budgeterat, men på grund av att en tjänst som turistinformatör ej tillsattes har verksamheten hållt sin 
budget. Mer reurser har kunnat läggas på marknadsföring av destinationen i och med att en ny 
samverkansform med näringslivet har inletts. 

Räddningstjänsten 

Kostnaderna för grundutbildning för brandmän har ökat med ca 50% (från 100 tkr/brandman till 150 
tkr/brandman) på grund av ett nytt utbildningssystem. Detta nya system innebär också att det är lättare 
att få in nyanställd personal på utbildning. Detta har inneburit att räddningstjänsten utbildat 12 personer 
under 2019 mot 5-6 stycken ett normalår. Detta har inneburit ökade kostnader för utbildning på ca 1200 
tkr. 

Därutöver har räddningstjänsten haft ovanligt mycket problem med fordon som gått sönder, vilket 
inneburit ökade kostnader för reparation och underhåll på ca 400 tkr. Detta kan hänga ihop med att 
räddningstjänsten under 2019 haft ovanligt mycket bränder att hantera, vilket är insatser som sliter hårt 
på fordon och utrustning. 

Utöver detta har det pågått ett personalärende som inneburit en merkostnad på ca 300 tkr under 2019. 
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Finansverksamheten 

Avskrivningana uppvisar en positivt budgetavvikelse på 473 tkr till följd av att de flesta investeringar har 
skjutits på till nästa år samt at flera investeringar har gjorts sent på året. 

Finansverksamheten uppvisar i år överskott gentemot budget på 300. Detta beror på att 
verksamheternas kostnader för pensioner har varit högre än verkligt utfall.  

Cykelprojektet 

Driftsbudget, tkr
2019 

avvikelse

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto

Ingående balanserade 

intäkter/kostnader 3 142 - 3 142 3 142 3 142 0

Cykelprojektet 2019 29 251 -32 393 -3 142 14 146 -16 912 -2 766 376

TOTALT 32 393 -32 393 0 17 288 -16 912 376 376

2019 Budget 2019 Utfall

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Finansieringen av etapp 2 sker genom pengar från Borgholm och Mörbylånga kommun samt nationella 
och regionala trafikplaner. Kommunerna står för 6,5 miljoner vardera, nationella planen med 36 miljoner 
och regionala planen med 14 miljoner. Totalt handlar det om 63 miljoner under dessa fyra år. Cirka 58 
miljoner går till rena bygginvesteringar och resterande för administration och drift. Pengar utbetalas till 
projektet efter att redovisning skett till Trafikverket och i samma takt som investeringar genomförs. 
Budget finns för de olika delsträckorna. Exakt vad kostnaden blir står först klart när offerter kommit in 
till projektet. Projektet lyder under LOU.  

Kostnaderna för projektet är beräknade efter prisläge augusti 2014. Sträckor upphandlade efter 2014 har 
på grund av index helt andra kostnader. För att klara utbyggnaden erfordras ekonomiskt tillägg minst 
motsvarande indexhöjningarna. En beräknad erforderlig tilläggsbudget är minst 10 milj kronor. I detta 
belopp ingår tillägg för indexhöjningar. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, tkr
Budget

2019

Utfall

2019

Avvikelse mot 

budget

Total budget 

projektet

Totalt utfall 

per projekt

Räddningstjänsten

Tankbil Borgholm 72 70 -2 2 700 3 699

Uppgradering utryckningsfordon 1 025 167 -858 900 398

Friska brandman 300 106 -194 300 106

Släckbil degerhamn 500 697 197 500 697

Personbilar 2019 300 60 -240 300 60

Summa investeringar 2 197 1 100 -1 097 4 700 4 960  
 

Kommentarer till investeringsredovisningen 

För att försöka hålla nere det totala underskottet så mycket som möjligt har en del investeringar skjutits 
fram till 2020. En del investeringar var tänkta att genomföras under 2019 men har blivit försenade. 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
och Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer i redovisningsfrågor som är av 
principiell betydelse eller av större vikt för kommunsektorns redovisning. Samma redovisningsprinciper 
som i årsredovisningen tillämpas. Eventuella avsteg redovisas nedan.  

Ölands kommunalförbunds årsbokslut innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt 
noter. För kommunens interna redovisning tillkommer drift- och investeringsredovisning.  

Allmänt 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits 
till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed. Förråden har värderats till inköpspris exklusive mervärdeskatt på värderingsdagen. 

Ölands kommunalförbunds leasingavtal klassificeras som operationella och redovisats under 
ansvarsförbindelser. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med 
linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Värdet har satts 
till ett prisbasbelopp. Förbundets avskrivningstider för för maskiner och inventarier är 5-15 år.  

Redovisning av semesterlöneskuld och ej kompenserad övertid 

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för semesterdagar och okompenserad övertid, 
redovisas som kortfristig skuld. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter.   

Redovisning av pensionsmedel 

Kommunalförbundets pensionsskuld redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen”. Detta innebär att 
den pension som intjänats före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. 
Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som 
en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 
procent. Värdering av pensionsförpliktelserna har gjorts med tillämpning av RIPS 17. 

Redovisning av finansiella tillgångar och skulder 

Finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt RKR:s rekommendation R7. Långfristiga skulder 
som förfaller till betalning inom tolv månader från balansdagen redovisas i bokslutet som långfristig 
skuld då den ursprungliga löptiden var längre än tolv månader samt att kommunalförbundet har för 
avsikt att refinansiera skulden långfristigt.  
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Resultaträkning 
Tkr Not 2019-01-01- 

2019-12-31 
2018-01-01- 
2018-12-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 21 439 22 494 

Verksamhetens kostnader 2 -59 734 -57 693 

Avskrivningar 3 -2 441 -2227 

Verksamhetens nettokostnader  -40 736 -37 426 

       

Skatteintäkter/Medlemsbidrag 4 40 109 38 125 

Verksamhetens resultat  -627 699 

    

Finansiella intäkter 5 1 0 

Finansiella kostnader  -35 -34 

Resultat efter finansiella poster  -662 666 

Årets resultat  -662 666 
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Balansräkning 
Tkr 
 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Maskiner och inventarier 7 10 808  12 149 

Omsättningstillgångar      

Förråd m.m. 8 118  94 

Fordringar 9 11 889  17 333 

Kassa och bank 10 6 611  1 383 

Summa omsättningstillgångar  18 618  18 810 

SUMMA TILLGÅNGAR  29 426  30 959 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 11     

Årets resultat  -662 666 

Övrigt eget kapital  8 923  8 257 

Summa eget kapital  8 261  8 923 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 12 471  409 

Skulder    

Långfristiga skulder 13 1 833 1 880 

Kortfristiga skulder 14 18 861 19 747 

Summa skulder  20 694 21 627 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  29 426 30 959 

    

Ställda säkerheter  Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 15 11 433 8 331 
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Kassaflödesanalys 
Tkr Not 2019-01-01-

2019-12-31 
2018-01-01-
2018-12-31 

    
Den löpande verksamheten      

Årets resultat  -662 666 

       

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16     

Av- och nedskrivningar  2 441 2 250 

Gjorda avsättningar  62 0 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

  
2 503 

 
2 250 

       

Ökning/minskning förråd och varulager  -24 0 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  5 444 -13 670 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -887 1 368 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 374 -9 386 

       

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella anläggningstillgångar  -1 100 -4 704 

       

Finansieringsverksamheten      

Amortering av långfristiga skulder  -47 -47 

       

Årets kassaflöde  5 227 -14 137 

       

Likvida medel vid årets början  1 384 15 521 

Likvida medel vid årets slut  6 611 1 384 
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Noter 
 2019 

 
2018 

Not 1 Verksamhetens intäkter     

Taxor och avgifter 2 009 1 690 

Bidrag 18 303 19 672 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 1 127 1 066 

Övriga intäkter - 65 

Summa verksamhetens intäkter 21 439 22 493 

      
Not 2 Verksamhetens kostnader   

Löner och sociala avgifter 28 702 270 27 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 15 104 16506 

Bränsle, energi och vatten 379 322 

Köp av huvudverksamhet 6 31 

Lokal- och markhyror 7 001 6 194 

Övriga tjänster 3 758 3 289 

Lämnade bidrag 347 282 

Övriga kostnader 4 437 4 042 

Summa verksamhetens kostnader 59 734 57 693 

    

Not 3 Avskrivningar   

Avskrivningar materiella tillgångar 2 441 2 227 

Summa avskrivningar 2 441 2 227 

   

Not 4 Medlemsbidrag   

Mörbylånga kommun 22 784 21 633 

Borgholms kommun 17 325 16 492 

Summa medlemsbidrag 40 109 38 125 

    
Not 5 Finansiella intäkter   

Ränteintäkter 1 0 

Summa finansiella intäkter 1 0 

   
Not 6 Finansiella kostnader   

Ränta på pensionsavsättningar -35 34 

Summa finansiella kostnader -35 -34 
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 2019-12-31 
 

2018-12-31 

 Not 7 Maskiner och inventarier   

Ingående anskaffningsvärden 31 091  26 696 

Omklassificeringar   -309 

Årets anskaffningar 1 100  4 704 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 191  31 091 

      

Ingående avskrivningar -18 942  -17 024 

Försäljningar/utrangeringar   9 

Omklassificeringar   309 

Årets avskrivningar -2 441  -2 236 

Utgående ackumulerade avskrivningar -21 383  -18 942 

      

Utgående redovisat värde 10 808  12 149 

      
 Not 8 Lager     

Lager Turistbyrån 118 94 

Redovisat värde vid årets slut 118 94 

   
 Not 9 Fordringar     

Kundfordringar 8 705 4 369 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 290 11 518 

Mervärdeskattefordringar 829 971 

Statsbidragsfordringar 397 397 

Övriga kortfristiga fordringar 669 78 

Redovisat värde vid årets slut 11 890 17 333 

      
Not 10 Kassa och bank   

Kassa 28 29 

Bank 6 583 1 353 

Summa kassa och bank 6 611 1 382 

   

Not 11 Eget kapital    

Eget kapital   

Ingående eget kapital 8 923 8 257 

Årets resultat -662 666 

Utgående eget kapital 8 261 8 923 
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 2019-12-31 
 

2018-12-31 

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

  

Avsatt till pensioner     

Särskild avtals-/ålderspension 46 12 

Förmånsbestämd/kompletterande pension 333 317 

Summa pensioner 379 329 

     

Löneskatt 92 80 

Summa avsatt till pensioner 92 80 

     

Ingående avsättning 409 386 

Nya förpliktelser under året - -  

Nyintjänad pension 36 21 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 10 3 

Övrigt 4 -5 

Förändring av löneskatt 12 4 

Utgående avsättning 471 409 

      

Aktualiseringsgrad 99% 99% 

   
Not 13 Långfristiga skulder   

Ingående låneskuld 1 880 1 927 

Årets amortering -47 -47 

Utgående låneskuld 1 833 1 880 

      

Lån som förfaller inom:     

1 år 2,6% 2,5% 

2-3 år 10,2% 10,0% 

3-5 år 87,2% 87,5% 
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 2019-08-31 
 

2018-12-31 

 Not 14 Kortfristiga skulder   

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 47 47 

Leverantörsskulder 4 086 2 411 

Moms och punktskatter 796 971 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 1 090 1 026 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 597 10 650 

Semesterlöneskulder 541 609 

Övriga kortfristiga skulder 373 3 154 

Upplupna pensionskostnader 1 331 879 

Summa kortfristiga skulder 1 331 19 747 

      

Not 15 Ansvarsförbindelser   

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna och som inte heller har 
täckning i pensionsstiftelses förmögenhet 

    

      
Ingående Ansvarsförbindelser 1 885 2 156 

Nya förpliktelser under året -  -  

Nyintjänad pension - -1 042 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 47 43 

Övrigt -18 1 058 

Årets utbetalningar -71 -277 

Förändring av löneskatt -10 -53 

Utgående ansvarsförbindelse 1 833 1 885 

      

Aktualiseringsgrad 99% 99% 

      

Övriga ansvarsförbindelser     

Operationell leasing     

Bilar 21  36 

Hyresavtal 9 547 6 389 

Övriga 32 21 

Summa 9 600 6 446 

   

Summa ansvarsförbindelser 11 433 8 331 

   

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Av- och nedskrivningar 2 441 2 227 

Förändring av avsättning till pensioner 62 23 

Summa justering 2 503 2 250 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 52

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr 2020/66 KS

Ölands kommunalförbund Revidering av taxor, räddningstjänsärenden

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna nya taxor för myndighetsärenden enligt LSO och LBE.

Ärendebeskrivning
Den taxekonstruktion som förbundet har idag täcker inte de kostnader som organi-
sationen har för myndighetsområdet. Kommuner är enligt kommunallagen inte skyl-
diga att ta ut avgifter enligt LSO/LBE utan kan välja att helt eller delvis skattefinansi-
era verksamheten. Om kommunen däremot vill att verksamheten till större del ska 
bära sina kostnader behöver taxekon-struktionen göras om och avgifterna höjas. 

De nya taxorna har räknats fram med hjälp av det underlag som Sveriges kommu-
ner och landsting (SKL) tog fram 2016 och som kan användas som stöd för kommu-
nerna vid konstruktion av taxor vid myndighetsutövning enligt LSO och LBE. 

Räddningstjänsterna i Kalmar län har genomfört ett arbete med att ta fram en ge-
mensam taxemodell för tillsyn och tillstånd eftersom det bedöms bli tydligare mot 
den enskilde som i många fall bedriver verksamhet i flera av länets kommuner. 

Förslaget består av nya taxebestämmelser samt taxetabeller som baseras på en 
tidsuppskattning för olika ärendetyper och beräkning av handläggningskostnad per 
timme. 

Förslaget bygger på konstruktionen att differentiera taxan med avseende på olika 
ärendetyper. Fördelen med detta är att tillsyner på mindre enklare verksamheter inte 
blir lika dyra som på stora, komplexa verksamheter som till exempel industrilokaler 
eller samlingslokaler. 

De nya taxorna innebär en ökning av timkostnaden med cirka 20 %.

En ny handläggningskostnad per timme (timtaxa) har även räknats fram enligt SKL:s 
modell. Den nya timtaxan har beräknats till 1050 kr att jämföra med nuvarande tim-
taxa för LSO på 878 kr och för LBE på 878 kr. 

Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före startå-
ret (basindex för augusti 2020 är ännu inte bestämt). För arbetskostnadsindex AKI, 
SNI 2007 S, gäller tidsserie för tjänstemän preliminära siffror. 

Justering av timtaxa och grundavgift sker alltid per kalenderår, med början från och 
med 1 januari året efter startåret.

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Direktion 2020-02-27 § 9 Revidering av taxor, räddnings-
tjänstärenden.
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Ölands kommunalförbund Direktion 2020-02-27 Bilaga 5.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Förslag till förändring av taxor för tillsyn enligt Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna förslag till nya taxor för myndighetsärenden enligt LSO och LBE, gällande från 1 augusti 
2020. De ersätter tidigare beslutade taxor för tillsyn och tillstånd. 
 
Sammanfattning 
Den taxekonstruktion som kommunen har i dag täcker inte de kostnader som organisationen har för 
myndighetsområdet. Kommunen är enligt kommunallagen inte skyldig att ta ut avgifter enligt LSO/LBE 
utan kan välja att helt eller delvis skattefinansiera verksamheten. Om man däremot vill att 
verksamheten till större del ska bära sina kostnader behöver taxekonstruktionen göras om och 
avgifterna höjas.  
 
De nya taxorna har räknats fram med hjälp av det underlag som Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) tog fram under 2016 och som kan användas som stöd för kommunerna vid konstruktion av taxor 
vid myndighetsutövning enligt LSO och LBE. 
 
Förslaget består av nya taxebestämmelser samt taxetabeller som baseras på en tidsuppskattning för 
olika ärendetyper och beräkning av handläggningskostnad per timme.  
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
De senaste åren har tillsynsmetodiken förändrats en hel del, främst efter det att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) tog fram en ny tillsynshandbok. Förändringarna handlar bland 
annat om att utredningsarbetet är mer omfattande i dag vilket gör att ärendet i genomsnitt tar längre 
tid. Dessutom går fler ärenden vidare till formella beslut som föreläggande eller förbud (ibland förenat 
med vite) jämfört med tidigare. Det läggs även mer tid vid kvalitetsgranskning och samråd för att 
säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömning. 
 
Detta låg till grund för att modellen för räddningstjänstens tillsynstaxa reviderades från och med 1 
mars 2016, till att innehålla en grundavgift och en rörlig timtaxa. Från 1 januari 2018 reviderades 
timtaxan (både för tillsyn och tillstånd) för att bättre täcka in de dåvarande kostnaderna. Timtaxan 
indexuppräknas från 2019. 
 
Sedan dess har räddningstjänstens kostnader för tillsyn och tillstånd ökat ytterligare, utöver vad som 
täcks in av indexuppräkningarna. Främsta skälet till ökade kostnader är större krav på kompetens 
vilket kräver mer utbildning samt ökade kostnader för det verksamhetssystem som används för 
administrationen. 
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Utöver detta har räddningstjänsterna i Kalmar län genomfört ett arbete med att ta fram en gemensam 
taxemodell för tillsyn och tillstånd eftersom det bedöms bli tydligare mot den enskilde som i många fall 
bedriver verksamhet i flera av länets kommuner. 
 
I aktuellt förslag har timkostnaden reviderats för att täcka kostnaderna. Modellen för taxan är den 
gemensamma för hela Kalmar län. 
 
Formella grunder  
Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn och tillståndsgivning inom LSO/LBE. Detta regleras både i 
kommunallagen (2017:725) och i 5 kap 4§ LSO samt 27§ och 36§ LBE. För all kommunal verksamhet 
gäller självkostnadsprincipen som huvudregel. Det innebär att kommunen inte får ta ut en högre avgift 
än som svarar mot kostnaderna för tjänsterna. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon 
betydelse utan principen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet, dvs syftet med 
verksamheten får inte vara att ge vinst. Vid beräkning av självkostnaderna får alla relevanta direkta 
och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. 
 
Enligt SKL’s tolkning ska beslut om taxan tas i kommunfullmäktige. Tillämpningen av taxan kan sedan 
fattas av tjänstemän efter delegation. Uppräkningen av timtaxan föreslås ske årligen enligt 
Arbetskostnadsindex för tjänstemän. 
 
Alternativ 
Taxorna kan enligt SKL konstrueras på tre olika sätt: 
 
Alternativ ett är att differentiera taxan med avseende på olika ärendetyper. Fördelarna med detta är 
att tillsyner på mindre, enklare verksamheter inte blir lika dyra som på stora, komplexa verksamheter 
som till exempel industrilokaler eller samlingslokaler. Svårigheterna när det gäller tillsyn är att man inte 
på förhand kan förutse vilken arbetsinsats som kommer att krävas vid tillsyn på ett visst objekt. En 
liten verksamhet kan vara nog så komplicerad och generera mycket arbete i samband med tillsyn om 
det finns stora brister i brandskyddet. På samma sätt kan ett stort företag ha ett välskött brandskydd, 
vilket kan innebära en mindre arbetsinsats i samband med tillsynen. 
 
Alternativ två är en grundavgift kombinerat med en timtaxa för besöket (den modell räddningstjänsten 
tillämpar idag). Denna konstruktion är mer flexibel utifrån arbetsinsatsen, men våra erfarenheter visar 
att det inte i första hand är besöket som varierar i tid utan framför allt själva utredningsdelen. En annan 
utmaning med denna konstruktion är att handläggaren själv ska bedöma nedlagd tid som är en 
västenlig del av avgiften (timtaxan). Det kan finnas svårigheter att göra likvärdiga bedömningar av 
arbetsinsatsen vilket har visat sig med dagens konstruktion. 
 
Alternativ tre är en fast schabloniserad avgift. Denna konstruktion är enkel att använda och väldigt 
förutsägbar. En avgift – lika för alla. Nackdelen är att avgiften blir ett genomsnitt av den arbetsinsats 
som krävs. Det innebär att det i efterhand kommer att visa sig att vissa tillsyner har medfört en mindre 
arbetsinsats än genomsnittet och vissa har medfört en större arbetsinsats än genomsnittet. 
 
Förslag 
Förslaget bygger på alternativ ett enligt ovan med en taxekonstruktion som differentieras utifrån 
ärendetyp. För tillsyn LSO delas ärendena in enligt objektets verksamhetsklass (enligt BBR). Detta är 
en tydlig indelning vilket innebär att det är förutsägbart för den enskilde och enkelt för handläggarna. 
För tillstånd och tillsyn enligt LBE är indelningen gjord utifrån tillståndets storlek och komplexitet.  
 
De nya taxorna innebär en ökning av timkostnaden med ca 20%. Vilken förändring av debiterad tid för 
tillsyn förslaget innebär är svårt att säga eftersom tiden varierar mycket idag. Tillsyn sker hos 
verksamheterna i normalfallet som mest vart 3-4 år och ökningen bedöms därför inte innebära en 
alltför betungande kostnad för den enskilde. För tillståndsgivning enligt LBE är tidsuppskattningen i 
förslaget densamma som i dag, det vill säga ingen höjning görs, förutom av timtaxan. Detta eftersom 
det har visat sig att vi inom detta område redan ligger rätt i förhållande till den arbetsinsats som läggs 
ner. 
 
SKL anger att man antingen kan separera eller samordna tillsynerna inom LSO och LBE. I dag gör vi 
samordnade tillsyner där det är möjligt och det vill vi fortsätta med. 
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En ny handläggningskostnad per timme (timtaxa) har även räknats fram enligt SKL’s modell. Den nya 
timtaxan har beräknats till 1050 kr att jämföra med nuvarande timtaxa för LSO på 878 kr och för LBE 
på 878 kr. 
 
Indexuppräkning 
Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före startåret (Basindex för 
augusti 2020 är ännu inte bestämt). För arbetskostnadsindex AKI, SNI 2007 S, gäller tidsserie för 
tjänstemän preliminära siffror. Justering av timtaxa och grundavgift sker alltid per kalenderår, med 
början fr o m 1 januari året efter startåret. 
 
 
 
 
 

 
Rutger Ekbrand  
Räddningschef 
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1

Ärendetyp tillsyn

Verksamhetsklass 

enligt Boverkets 

byggregler (BBR)

Avgift Kommentarer

1
Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, 

mindre än 2500 m2)
VK1 5 985 kr

2
Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer 

än 2500 m2)
VK1 8 610 kr

Industrihotell med <3 verksamheter, för 

tillkommande verksamheter till 0,5 

tim/verksamhet. En fastighet (ägare) med flera 

verksamhetsutövare

3 Gemensamhetsboenden VK3B 4 935 kr

4
Samlingslokal <30 personer (små butiker, små 

restauranger)
VK2A 4 410 kr

5
Samlingslokal <150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2A 4 935 kr

6
Samlingslokal >=150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2B + VK2C 5 985 kr

7
Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat 

osv.)
VK4 3 885 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 4 935 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 5 985 kr

10
Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, 

nattklubb osv.)
VK4 8 085 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 4 935 kr

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, 

äldreboende osv.)
VK5B 6 510 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer 

(sjukhus, fängelse osv.)
VK5C+D 8 610 kr

14 Organisationstillsyn 7 035 kr

15 Tillsyn i samband med remiss 3 360 kr

16 Tillsyn av enskilda förhållanden 3 360 kr

På förekommen anledning dvs uppdagade 

brister samt räddningsvägar, garage, bostad, 

vind, sophus etc. Enbart tillsynsbesökstid kan 

vara aktuellt att använda i enstaka fall, då 

används rakt timkostnad för faktisk besökstid.

2

Avgift Kommentarer

1 Bensinstation bemannad 7 560 kr

2 Bensinstation obemannad 7 035 kr

3 Fordonsgasstation 7 035 kr

4 Industri mindre hantering (verkstad) 7 035 kr

5 Industri större hantering - process 11 235 kr

6 Lagerverksamhet 7 035 kr

7 Restaurang med gasol 5 460 kr

8 Butik 5 460 kr

9 Färghandel 6 825 kr

10 Lantbruk 6 510 kr

11 Fyrverkeriförsäljning 4 935 kr

12 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 7 035 kr

13 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 8 610 kr

3

Ärendetyp, Tillsyn LSO

Verksamhetsklass 

enligt Boverkets 

byggregler (BBR)

Avgift Kommentarer

1 Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, mindre än 2500 m2)VK1 5 093 kr

2 Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer än 2500 m2)VK1 7 586 kr

3 Gemensamhetsboenden VK3B 4 043 kr

4
Samlingslokal <30 personer (små butiker, små 

restauranger)
VK2A 3 649 kr

5
Samlingslokal <150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2A 4 043 kr

6
Samlingslokal >=150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2B + VK2C 5 093 kr

7
Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat 

osv.)
VK4 3 255 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 4 043 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 5 093 kr

10
Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, 

nattklubb osv.)
VK4 6 930 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 4 174 kr

Taxetabeller enligt LSO och LBE

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 

lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Ärendetyp tillsyn

sida 1 av 2
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Taxetabeller enligt LSO och LBE

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, 

äldreboende osv.)
VK5B 5 618 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer 

(sjukhus, fängelse osv.)
VK5C+D 7 586 kr

14 Organisationstillsyn 6 011 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE Avgift Kommentarer

15 5 093 kr

16 Bensinstation obemannad 4 830 kr

17 Fordonsgasstation 4 830 kr

18 Industri mindre hantering (verkstad) 4 830 kr

19 Industri större hantering - process 7 193 kr

20 Lagerverksamhet 4 830 kr

21 Restaurang med gasol 3 780 kr

21 Butik 3 780 kr

22 Färghandel 3 780 kr

24 Fyrverkeriförsäljning 4 436 kr

25 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 3 518 kr

26 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 4 830 kr

4

Ärendetyp tillstånd
Avgift med 

avsyning
Avgift utan avsyning

1 Avslag 2 100 kr 2 100 kr

2 Mindre komplettering till befintligt tillstånd 1 575 kr 1 575 kr

3 Övertagande av befintligt tillstånd 1 050 kr 1 050 kr

4 Godkännande av föreståndare 1 575 kr 1 575 kr

6 Bensinstation bemannad 10 238 kr 6 300 kr

7 Bensinstation obemannad 8 663 kr 5 250 kr

8 Fordonsgasstation 9 188 kr 6 300 kr

9 Industri mindre hantering (verkstad) 8 663 kr 6 300 kr

10 Industri större hantering - process 12 863 kr 9 450 kr

11 Lagerverksamhet 8 663 kr 6 300 kr

12 Restaurang med gasol 7 613 kr 5 250 kr

13 Butik 8 663 kr 6 300 kr

14 Färghandel 9 188 kr 6 300 kr

15 Fyrverkeriförsäljning 7 088 kr 5 250 kr

16 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 6 038 kr 4 200 kr

17 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 9 188 kr 6 300 kr

Kommentarer

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Vid byggnader utformade som Br0 ökar förberedelsetiden med 1tim.

Om godkännande av föreståndare handläggs i samband med ett tillståndsärende tas ingen avgift ut.

Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före startåret (Basindex för augusti 2020 är ännu inte bestämt).

För arbetskostnadsindex AKI, SNI 2007 S, gäller tidsserie för tjänstemän preliminära siffror. Justering av timtaxa 

och grundavgift sker alltid per kalenderår, med början fr o m 1 januari året efter startåret.

Taxorna gäller från och med 2020-08-01 och är exklusive moms. 

För komplicerade tillståndsärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden ska 

individuell tidsberäkning tillämpas. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag, dock ska schablontiden på 0,7 

timme restid användas. Särskit tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då begäran om 

kompletterande handlingar gjorts på grund av bristfälliga ansökningshandlingar.

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Bensinstation bemannad
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Verksamhetsklass Start av ärende 

(ej debiterbart 

LSO)

Förberedelse 

tillsynsbesök

Restid Besök Efterarbete 

tillsynsbesök

Beredning, 

beslut och avslut 

av ärende (ej 

debiterbart LSO)

Summa 

debiterbar tid

Avgift

1
Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, mindre än 2500 

m2)
VK1 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 5,70 5 985 kr

2 Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer än 2500 m2) VK1 0,5 2,5 0,7 2,5 2,5 1 8,20 8 610 kr

3 Gemensamhetsboenden VK3B 0,5 1 0,7 1 2 1 4,70 4 935 kr

4 Samlingslokal <30 personer (små butiker, små restauranger) VK2A 0,5 1 0,7 1 1,5 1 4,20 4 410 kr

5 Samlingslokal <150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2A 0,5 1 0,7 1 2 1 4,70 4 935 kr

6 Samlingslokal >=150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2B + VK2C 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 5,70 5 985 kr

7 Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,7 1 1 1 3,70 3 885 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,7 1 2 1 4,70 4 935 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 5,70 5 985 kr

10 Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, nattklubb osv.) VK4 0,5 1,5 0,7 2,5 3 1 7,70 8 085 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 0,5 1,5 0,7 1 1,5 1 4,70 4 935 kr

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, äldreboende 

osv.)
VK5B 0,5 1,5 0,7 2 2 1 6,20 6 510 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer (sjukhus, fängelse 

osv.)
VK5C+D 0,5 2,5 0,7 2,5 2,5 1 8,20 8 610 kr

14 Organisationstillsyn 0,5 1,5 0,7 2 2,5 1 6,70 7 035 kr

15 Tillsyn i samband med remiss 0,5 0,5 0,7 1 1 1 3,20 3 360 kr

16 Tillsyn av enskilda förhållanden 0,5 0,5 0,7 1 1 1 3,20 3 360 kr

Ärendetyp

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Tidsuppskattning

1
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Start av ärende Förberedelse 

tillsynsbesök

Restid Besök Efterarbete 

tillsynsbesök

Beredning, 

beslut och 

avslut av ärende

Summa 

debiterbar tid

Avgift

1 Bensinstation bemannad 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 7,20 7 560 kr

2 Bensinstation obemannad 0,5 1,5 0,7 1 2 1 6,70 7 035 kr

3 Fordonsgasstation 0,5 1,5 0,7 1 2 1 6,70 7 035 kr

4 Industri mindre hantering (verkstad) 0,5 1 0,7 1,5 2 1 6,70 7 035 kr

5 Industri större hantering - process 0,5 2,5 0,7 3 3 1 10,70 11 235 kr

6 Lagerverksamhet 0,5 1 0,7 1,5 2 1 6,70 7 035 kr

7 Restaurang med gasol 0,5 1 0,7 1 1 1 5,20 5 460 kr

8 Butik 0,5 1 0,7 1 1 1 5,20 5 460 kr

9 Färghandel 0,5 1 0,7 1,3 2 1 6,50 6 825 kr

10 Lantbruk 0,5 1 0,7 1,5 1,5 1 6,20 6 510 kr

11 Fyrverkeriförsäljning 0,5 1 0,7 0,5 1 1 4,70 4 935 kr

12 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 0,5 1 0,7 1,5 2 1 6,70 7 035 kr

13 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 0,5 1,5 0,7 2 2,5 1 8,20 8 610 kr

1

Tidsuppskattning

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp

Sida 1 av 1
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Verksamhetsklass Start av ärende 

(ej debiterbart 

LSO)

Förberedelse 

tillsynsbesök

Restid Besök Efterarbete 

tillsynsbesök

Beredning, beslut 

och avslut av 

ärende (ej 

debiterbart LSO)

Summa 

debiterbar tid

Avgift

1
Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, mindre än 

2500 m2)
VK1 0,5 1,5 0,35 1,5 1,5 1 4,85 5 093 kr

2
Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer än 2500 

m2)
VK1 0,5 2,5 0,35 2,5 1,875 1 7,23 7 586 kr

3 Gemensamhetsboenden VK3B 0,5 1 0,35 1 1,5 1 3,85 4 043 kr

4 Samlingslokal <30 personer (små butiker, små restauranger) VK2A 0,5 1 0,35 1 1,125 1 3,48 3 649 kr

5 Samlingslokal <150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2A 0,5 1 0,35 1 1,5 1 3,85 4 043 kr

6 Samlingslokal >=150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2B + VK2C 0,5 1,5 0,35 1,5 1,5 1 4,85 5 093 kr

7 Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,35 1 0,75 1 3,10 3 255 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,35 1 1,5 1 3,85 4 043 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 0,5 1,5 0,35 1,5 1,5 1 4,85 5 093 kr

10
Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, nattklubb 

osv.)
VK4 0,5 1,5 0,35 2,5 2,25 1 6,60 6 930 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 0,5 1,5 0,35 1 1,125 1 3,98 4 174 kr

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, 

äldreboende osv.)
VK5B 0,5 1,5 0,35 2 1,5 1 5,35 5 618 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer (sjukhus, fängelse 

osv.)
VK5C+D 0,5 2,5 0,35 2,5 1,875 1 7,23 7 586 kr

14 Organisationstillsyn 0,5 1,5 0,35 2 1,875 1 5,73 6 011 kr

15 Bensinstation bemannad 0,5 0,75 0,35 0,75 1,5 1 4,85 5 093 kr

16 Bensinstation obemannad 0,5 0,75 0,35 0,5 1,5 1 4,60 4 830 kr

17 Fordonsgasstation 0,5 0,75 0,35 0,5 1,5 1 4,60 4 830 kr

18 Industri mindre hantering (verkstad) 0,5 0,5 0,35 0,75 1,5 1 4,60 4 830 kr

19 Industri större hantering - process 0,5 1,25 0,35 1,5 2,25 1 6,85 7 193 kr

20 Lagerverksamhet 0,5 0,5 0,35 0,75 1,5 1 4,60 4 830 kr

21 Restaurang med gasol 0,5 0,5 0,35 0,5 0,75 1 3,60 3 780 kr

21 Butik 0,5 0,5 0,35 0,5 0,75 1 3,60 3 780 kr

22 Färghandel 0,5 0,5 0,35 0,5 0,75 1 3,60 3 780 kr

23 Lantbruk 0,5 0,5 0,35 0,65 1,5 1 4,50 4 725 kr

24 Fyrverkeriförsäljning 0,5 0,5 0,35 0,75 1,125 1 4,23 4 436 kr

25 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 0,5 0,5 0,35 0,25 0,75 1 3,35 3 518 kr

26 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 0,5 0,5 0,35 0,75 1,5 1 4,60 4 830 kr

Förberedelser för LSO omfattar även delar av LBE-tillsynen
1 LSO +0,5 LBE

LSO-tillsynen omfattar även delar av LBE-tillsynen

1 xLSO + 0,5x 

LBE

Formailia är samma för båda tillsynerna och förs i samma 

dokument

0,75xLSO + 

0,75XLBE

1

Ärendetyp

Tidsuppskattning samordnad tillsyn

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
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Start av ärende

-Registrering

-Upprättande av ärende

-Fördelning av ärende

Bereda/Beslut/Avslut av 

ärende

-Inläsning

-Tekniska villkor

-Underhandskontakt

-Platsbesök

-Restid

-Upprätta beslut

-Kvalitétsgranskning

-Beslut om avslut

-Gallra

-Arkivering

Avsyning/Efterarbete

-Avsyningsbeslut(bevis)

-Kvalitétsgranskning

-Restid

Summa tid 

med avsyning

Summa tid 

utan avsyning

Avgift med 

avsyning

Avgift utan 

avsyning

1 Avslag 0,5 1,5 0 2,00 2,00 2 100 kr 2 100 kr

2 Mindre komplettering till befintligt tillstånd 0,5 1 0 1,50 1,50 1 575,00 1 575 kr

3 Övertagande av befintligt tillstånd 0,5 0,5 0 1,00 1,00 1 050,00 1 050 kr

4 Godkännande av föreståndare 0,5 1 0 1,50 1,50 1 575,00 1 575 kr

6 Bensinstation bemannad 1 5 3,75 9,75 6,00 10 237,50 6 300 kr

7 Bensinstation obemannad 1 4 3,25 8,25 5,00 8 662,50 5 250 kr

8 Fordonsgasstation 1 5 2,75 8,75 6,00 9 187,50 6 300 kr

9 Industri mindre hantering (verkstad) 1 5 2,25 8,25 6,00 8 662,50 6 300 kr

10 Industri större hantering - process 1 8 3,25 12,25 9,00 12 862,50 9 450 kr

11 Lagerverksamhet 1 5 2,25 8,25 6,00 8 662,50 6 300 kr

12 Restaurang med gasol 1 4 2,25 7,25 5,00 7 612,50 5 250 kr

13 Butik 1 5 2,25 8,25 6,00 8 662,50 6 300 kr

14 Färghandel 1 5 2,75 8,75 6,00 9 187,50 6 300 kr

2

Tidsuppskattning

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp
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15 Fyrverkeriförsäljning 1 4 1,75 6,75 5,00 7 087,50 5 250 kr

16 
Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 

kg
1 3 1,75 5,75 4,00 6 037,50 4 200 kr

17 
Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 

kg
1 5 2,75 8,75 6,00 9 187,50 6 300 kr
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 54

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2020/60 623 KS

45 minuters regel (max restid på skolbussen)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att ändra maxgränsen på 45 minuter som maximal restid med skolbuss till 60 

minunter för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande skolskjuts.

att en avstämning görs efter en termin för att utvärdera effekterna av ändringen.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnd beslutade 2019-01-30 § 3 att ge utbildningsförvaltningen i upp-
drag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och hållplats 
som eleven själv kan behöva förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid 
på bussen. Utbildningsnämnden beslutade 2019-04-24 § 50 att ge utbildningsför-
valtningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsom-
rådet mellan Slottsskolan och Åkerboskolan. Utredningen presenterades vid utbild-
ningsnämndens sammanträde 2019-12-16 och nämnden beslutade då, § 122, att 
återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för att kompletteras med utred-
ning/konsekvenser av att ta bort 45 minuters regel för skolskjuts. Utbildningsförvalt-
ningen har sedan dess inväntat material från Kalmar Länstrafik.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-10-29 § 85 att bifalla motionen om att ”Borg-
holms kommun skall ha en uttalad gräns för vad en enkel resa med skolbuss får ta 
för årskurserna F-9. En sådan gräns skulle rimligtvis vara 45 minuter.”

Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden 2020-02-26 § 16 Utredningsuppdrag - 45 min regel (max res-
tid på skolbussen).
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-12 § 18 Utredningsuppdrag - 45 min 
regel (max restid på skolbussen)

Bedömning
Borgholms kommun har i dag avståndsregler för hur långt en elev ska kunna för-
flytta sig till och från en på- och avstigningsplats, hur lång tid ifrån skolstart och 
skolslut skolbussen ska komma samt hur länge eleven ska behöva sitta på bussen. 
Det finns också andra faktorer som spelar in så som exempelvis vägförhållanden 
och elevens ålder. Skulle samtliga av dessa regler utnyttjas till max i tid och kilome-
ter skulle en elevs helhetslösning för skolskjuts inte bli bra och eleven skulle kunna 
överklaga till förvaltningsrätten. Även om den planerade skolskjutsen görs lämplig 
utifrån en juridisk mening så strävar skolskjutsplaneraren dessutom efter att hitta 
den bästa möjliga skolskjutsplaneringen för eleverna och utifrån de resurser vi har.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 54

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utbildningsförvaltningens bedömning är att en ökning av den maximala tiden på 
bussen skulle förbättra möjligheterna för en god skolskjutsplanering. Bussarna är i 
dag bekväma, moderna och har WiFi för eleverna. Det upplevs vara ett mindre be-
kvämt alternativ att gå längre sträckor till påstigningsplatsen eller bli lämnade tidi-
gare på skolan än att vissa elever sitter på bussen längre än 45 minuter. 

Vissa turer behöver idag optimeras ganska kraftigt för att hinna med att uppfylla 
45-minutersregeln på ett sätt som gör att elever får gå längre till bussen på morgo-
nen.  Det rör sig inte om sträckor som bedöms som farlig väg men som i vissa fall 
skulle planerats på ett bättre sätt för eleven om det inte var för denna tidsregel. 
Chaufförerna behöver skynda sig till skolan i ganska hög utsträckning där det finns 
lite utrymme för fördröjningar.

Läsår 18/19 behövde kommunen transportera elever med skoltaxi av anledningen 
att den första eleven annars skulle behöva sitta på bussen mer är 45 minuter. Det-
ta var en kostsam lösning som inte uppskattades av alla elever. Innevarande läsår 
finns det en skolbuss som åker två turer på grund av 45-minutersregels, som inte 
genererar någon betydande extra kostnad än om den skulle körts en omgång. Tidi-
gare läsår har det funnits turer som haft en betydande extra kostnad. Det är även 
så att skolan påverkas om bussens första tur lämnar elever exempelvis 30 minuter 
innan skolan börjar eftersom det då behövs mer personal på skolan.

Konsekvensanalys
Förlänga den maximala tiden på bussen möjliggör för skolskjutsplaneraren att kun-
na göra en bättre skolskjutsplanering för eleverna utifrån helheten eftersom regeln i 
flera fall uppnås på bekostnad av andra faktorer. Elever kan då i större utsträckning 
ha samma på- och avstigningsplats och en skolbuss kan i vissa fall köra elever en 
omgång till skolan istället för två. Säkerheten för barnen bedöms utifrån Kalmar 
länstrafiks utredning kunna öka eftersom det för vissa chaufförer kan upplevas som 
stressigt att köra turen på 45 minuter. 

Skulle maxgränsen gällande tid på bussen öka skulle olika elever påverkas på oli-
ka sätt. Den första eleven som går på bussen skulle eventuellt ha samma påstig-
ningsplats men sitta längre på bussen medan en annan elev som bor närmare sko-
lan skulle kunna få en kortare sträcka till påstigningsplatsen.

En ökad maxgräns gällande tid på bussen innebär inte per automatik ökade kost-
nader. Planeringen kan göras utifrån 45 minuter men sedan justeras så att vissa 
elever kan bli hämtade närmare sin bostad på morgonen eller att dubbla turer kan 
bli färre. Förutsättningarna ser olika ut för olika läsår.  Risken för att behöva ge-
nomföra kostsamma lösningar som exempelvis sätta in skoltaxi eller inskaffa nya 
fordon på grund av regel om 45 minuter minskar kraftigt om maxtiden ökar.

Dagens sammanträde
Lars Ljung (S) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag till beslut. 

Annette Hemlin (FÖL) yrkar att till förslaget lägga till att en avstämning ska genom-
föras efter en termin för att utvärdera effekterna av ändringen. 
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 54

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och frågar kommunstyrel-
sen om sammanträdet kan behandla de som ett förslag. Ordförande finner att kom-
munstyrelsen avser göra så. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller utbildningsnämndens förslag till be-
slut med Annette Hemlins tillägg.   

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-26 16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2019/33 623 UN

Utredningsuppdrag - 45 min regel (max restid på skolbussen)

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att ändra maxgränsen på 45 minuter som maxi-

mal restid med skolbuss till 60 min för att möjliggöra en bättre helhetslösning 
gällande skolskjuts.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnd beslutade 2019-01-30 § 3 att ge utbildningsförvaltningen i upp-
drag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och hållplats 
som eleven själv kan behöva förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid 
på bussen. Utbildningsnämnden beslutade 2019-04-24 § 50 att ge utbildningsför-
valtningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsom-
rådet mellan Slottsskolan och Åkerboskolan. Utredningen presenterades vid utbild-
ningsnämndens sammanträde 2019-12-16 och nämnden beslutade då, § 122, att 
återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för att kompletteras med utred-
ning/konsekvenser av att ta bort 45 minuters regel för skolskjuts. Utbildningsförvalt-
ningen har sedan dess inväntat material från Kalmar Länstrafik.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-10-29 § 85 att bifalla motionen om att ”Borg-
holms kommun skall ha en uttalad gräns för vad en enkel resa med skolbuss får ta 
för årskurserna F-9. En sådan gräns skulle rimligtvis vara 45 minuter.”

Beslutsunderlag
Ökad maximal tid på bussen, Kalmar Länstrafik
Tjänsteskrivelse daterad 10 februari 2020
Arbetsutskottets beslut den 12 februari 2020 § 18

Bedömning
Borgholms kommun har i dag avståndsregler för hur långt en elev ska kunna för-
flytta sig till och från en på- och avstigningsplats, hur lång tid ifrån skolstart och 
skolslut skolbussen ska komma samt hur länge eleven ska behöva sitta på bussen. 
Det finns också andra faktorer som spelar in så som exempelvis vägförhållanden 
och elevens ålder. Skulle samtliga av dessa regler utnyttjas till max i tid och kilome-
ter skulle en elevs helhetslösning för skolskjuts inte bli bra och eleven skulle kunna 
överklaga till förvaltningsrätten. Även om den planerade skolskjutsen görs lämplig 
utifrån en juridisk mening så strävar skolskjutsplaneraren dessutom efter att hitta 
den bästa möjliga skolskjutsplaneringen för eleverna och utifrån de resurser vi har.

Utbildningsförvaltningens bedömning är att en ökning av den maximala tiden på 
bussen skulle förbättra möjligheterna för en god skolskjutsplanering. Bussarna är i 
dag bekväma, moderna och har WiFi för eleverna. Det upplevs vara ett mindre be-
kvämt alternativ att gå längre sträckor till påstigningsplatsen eller bli lämnade tidi-
gare på skolan än att vissa elever sitter på bussen längre än 45 minuter. 
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-26 16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vissa turer behöver idag optimeras ganska kraftigt för att hinna med att uppfylla 
45-minutersregeln på ett sätt som gör att elever får gå längre till bussen på morgo-
nen.  Det rör sig inte om sträckor som bedöms som farlig väg men som i vissa fall 
skulle planerats på ett bättre sätt för eleven om det inte var för denna tidsregel. 
Chaufförerna behöver skynda sig till skolan i ganska hög utsträckning där det finns 
lite utrymme för fördröjningar.

Läsår 18/19 behövde kommunen transportera elever med skoltaxi av anledningen 
att den första eleven annars skulle behöva sitta på bussen mer är 45 minuter. Det-
ta var en kostsam lösning som inte uppskattades av alla elever. Innevarande läsår 
finns det en skolbuss som åker två turer på grund av 45-minutersregels, som inte 
genererar någon betydande extra kostnad än om den skulle körts en omgång. Tidi-
gare läsår har det funnits turer som haft en betydande extra kostnad. Det är även 
så att skolan påverkas om bussens första tur lämnar elever exempelvis 30 minuter 
innan skolan börjar eftersom det då behövs mer personal på skolan.

Konsekvensanalys
Förlänga den maximala tiden på bussen möjliggör för skolskjutsplaneraren att kun-
na göra en bättre skolskjutsplanering för eleverna utifrån helheten eftersom regeln i 
flera fall uppnås på bekostnad av andra faktorer. Elever kan då i större utsträckning 
ha samma på- och avstigningsplats och en skolbuss kan i vissa fall köra elever en 
omgång till skolan istället för två. Säkerheten för barnen bedöms utifrån Kalmar 
länstrafiks utredning kunna öka eftersom det för vissa chaufförer kan upplevas som 
stressigt att köra turen på 45 minuter. 

Skulle maxgränsen gällande tid på bussen öka skulle olika elever påverkas på oli-
ka sätt. Den första eleven som går på bussen skulle eventuellt ha samma påstig-
ningsplats men sitta längre på bussen medan en annan elev som bor närmare sko-
lan skulle kunna få en kortare sträcka till påstigningsplatsen.

En ökad maxgräns gällande tid på bussen innebär inte per automatik ökade kost-
nader. Planeringen kan göras utifrån 45 minuter men sedan justeras så att vissa 
elever kan bli hämtade närmare sin bostad på morgonen eller att dubbla turer kan 
bli färre. Förutsättningarna ser olika ut för olika läsår.  Risken för att behöva ge-
nomföra kostsamma lösningar som exempelvis sätta in skoltaxi eller inskaffa nya 
fordon på grund av regel om 45 minuter minskar kraftigt om maxtiden ökar.

Dagens sammanträde
Administrativ chef Kim Jakobsson redogör för ärendet. Mötet diskuterar kring arbets-
utskottets förslag om att ta bort maxgränsen. Mötet är enigt om att det skulle vara 
lämpligt att besluta om en maxgräns för restid.

Yrkanden

Ledamöter Stig Augustsson (S), Eva Wahlgren (C) samt Erik Arvidsson (SD) yrkar 
på bifall på förvaltningens förslag om ändrad maxgräns för restid med skolbuss till 
60 min för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande skolskjuts.

Beslutsgång
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-26 16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stig Augustsson (S), Eva Wahlgren 
(C) samt Erik Arvidsson (SD) yrkande till förmån för utbildningsförvaltningens förslag 
att ändra maxgränsen på 45 minuter som maximal restid med skolbuss till 60 minu-
ter för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande skolskjuts och finner att mötet 
beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 55

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2020/29 423 KS

Fastighetsförvärv del av Osten 1; För upplåtande av tomträtt

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att Borgholms kommun förvärvar del av Osten 1, Borgholm för en överenskom-

men köpeskilling om 308 000 kronor. 

att uppdra åt tillväxtenheten att utarbeta kontrakt och genomföra affären med 
säljaren; Borgholm Energi AB.

Ärendebeskrivning
Ärevarvet AB har byggt fyra stycken utomhusbanor för Padel på del av Osten 1, in-
till tennishallen. Marken ägs av Borgholm Energi AB som arrenderar ut marken till 
Ärevarvet AB. Arrendatorn har för avsikt att utöka sin padelsatsning med minst två 
inomhusbanor och tillhörande ytor. En avsiktsförklaring mellan kommunen och Äre-
varvet skrevs 2019-05-09 för att tillgodose denna satsning överenskom man att 
marken skulle upplåtas med tomträtt. Det innebär en tryggare upplåtelse för arren-
datorn som därmed även har möjlighet att belåna fastigheten. 

Kommunen är det enda organ som kan upplåta mark med tomträtt, därav fordras 
att marken tillskiftas kommunen för att genomföra upplåtelsen.

Bokfört värde är 308 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03 § 143 överenskommelse markbyte 
Osten 2. 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-17.
Avsiktsförklaring underskriven 2019 gällande förhandling att teckna tomträttsavtal 
med Ärevarvet AB på markyta i fastigheten kvarter Osten.

Bedömning
För att fullgöra överenskommen förpliktelse är en upplåtelse av tomträtt det enda 
klara alternativet för Borgholms kommun. I samband med upplåtelsen av tilltänkt 
tomträtt gentemot Ärevarvet erläggs, enligt avsiktsförklaringen, ett engångsbelopp 
om 170 000 kronor. Tomträttsavtalet förhandlas i nästa skede med Ärevarvet.

Skickas till
Kommunfullmäktige 
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 56

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2019/196 253 KS

Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löttorp 3:67

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att försälja fastigheterna nummer 9 (nio) och 10 (tio) enligt bifogat kartunderlag 

till Thomas Schelin för 40 kr/ m2 plus förrättningskostnader enligt nuvarande 
taxa för småindustrimark. I kontraktet ska framgå att etablering av företags-
verksamhet ska ha inletts senast två år efter försäljning.

att uppdra åt tillväxtenheten att genomföra affären.

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra kommunchefen att reglera prissättningen av industritomt. 

Ärendebeskrivning
Thomas Schelin har för avsikt att etablera företag på norra Öland och har efterfrå-
gat mark hos kommunen för ändamålet. Tillväxtenheten har pekat ut ett område i 
Löttorp som enligt beslut från kommunfullmäktige skickats till lantmäteriet för för-
rättning. I beslutet från kommunfullmäktige står det även att en tomtmark om cirka 
4000 m2 skall avyttras till Björn Silverstrands Entreprenad. Detta blir ett naturligt 
nästa steg i utvecklingen av det utpekade området för småindustrier. 

Tillväxtenheten bedömer markpriset och presumtiv köpare som relevant och föror-
dar därför en försäljning.

Beslutsunderlag
Kartbilaga, 2020-02-10.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 55 Fastighetsförsäljning; industritomt 
del av Löttorp 3:67.

Bedömning
Att området, som detaljplanelades 2009, börjar ta form med blandat företagande är 
positivt för kommunen och dess utveckling. 

Skickas till
Kommunchefen
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-19 5

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 2019/154 00 KS

Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att uppdatera kommunens hållbarhetspolicy enligt 

det föreliggande förslaget

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog nu gällande hållbarhetspolicy 2017-12-18. Arbetet med 
policyn och organisationsförändringar har gjort att delar av policyn inte kommer att 
tillämpas, utan krånglar till arbetet med hållbarhet i kommunen. En förenklad version 
av hållbarhetspolicyn bör antas och ersätta nu gällande policy.

Beslutsunderlag
Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun 2017-12-18

Förslag till ny hållbarhetspolicy för Borgholms kommun 

Bedömning
Tre större förändringar har gjorts i förslaget till ny policy jämfört med den nu gällan-
de. Den största ändringen är att stryka det hållbarhetsprogram som ska tas fram en-
ligt nu gällande policy. Kommunen har redan ett antal antagna dokument som regle-
rar olika delar av hållbarhetsarbetet. Att ha flera dokument som reglerar samma sak 
ställer till problem eftersom det blir otydligt vad som egentligen gäller. Det innebär 
också dubbelarbete eftersom hållbarhetsprogrammet till stora delar skulle bli över-
flödigt när sakfrågorna redan finns reglerade i andra dokument. 

I övrigt blir hållbarhetspolicyn nu person- och organisationsoberoende, vilket gör att 
den inte behöver uppdateras så ofta. Texten har också bearbetats så att den blir 
enklare och mera lättläst.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Hållbar utveckling – Kommunens ansvar och roll
Borgholms kommuns hållbarhetspolicy utgör riktlinjerna för kommunens hållbarhetsarbete. 
Kommunens organisation är genom sina många och skiftande roller den största lokala 
aktören för en hållbar utveckling. Därför är det viktigt att kommunen föregår med gott 
exempel genom att arbeta aktivt för att uppnå det hållbara samhället.

Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun
Borgholms kommun skall vara en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar kommun. Det 
innebär att kommunen arbetar för att nå FNs 17 globala hållbarhetsmål, No oil och Sveriges 
miljömål.

För att nå målen ska:

 Kommunstyrelsen i verksamhetsplanen sätta upp tydliga och mätbara mål
 Kostnaderna för hållbarhetsarbetet beaktas i den årliga budgeten
 Hållbarhetsorganisationen bereda förslag på åtgärder som leder till att målen uppnås
 Förvaltnings- och enhetscheferna ansvara för att åtgärderna arbetas in i 

förvaltningarnas verksamhetsplaner, kommuniceras till medarbetarna och att 
åtgärderna genomförs

 Alla medarbetare inom kommunens organisation ansvara för att de fastställda 
åtgärderna genomförs i enlighet med verksamhetsplanen

 Hållbarhetsarbetet följas upp och utvärderas varje år

Genomförande
Hållbarhetsarbetet sker metodiskt och är en självklar del i det dagliga arbetet. 
Hållbarhetsperspektivet beaktas i allt beslutsfattande och löper som en röd tråd genom alla 
steg i processerna. Hållbara alternativ prioriteras hela vägen från förslag genom 
planeringsfasen och genomförande eller upphandling.

Uppföljning och utvärdering
För att hållbarhetsarbetet ska bli effektivt och ge resultat genomförs uppföljning och 
utvärdering en gång per år. Resultatet av uppföljning och utvärdering leder till att 
genomförande i praktiken förenklas och blir kostnadseffektivt.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 60

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2017/92 003 KS

Revidering av kostpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi 
AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta ny kostpolicy
att ny kostpolicy ersätter gastronomiska mål antagna av kommunfullmäktige 

2015-05-18 § 79.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommuns kostchef har tillsammans med kommunens ledningsgrupp tagit 
fram ett förslag till ny kostpolicy. I förslaget till kostpolicy består av sex delar: God, 
Integrerad, Trivsam, Näringsriktig, Hållbar och Säker. 

Förslaget till kostpolicy uppfyller tre av Globala målen 2030, Ingen hunger, Hälsa 
och välbefinnande och Hållbar konsumtion och produktion. Förslaget fastställer ock-
så att kommunsens verksamheter ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer 
samt de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR).

Beslutsunderlag
Gastronomiska mål, 2015-05-18.
Kostpolicy, 2020-03-06. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10 § 66 Revidering av kostpolicy för Borg-
holms kommun och Borgholm Energi AB.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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ANTAGNA KF 2015-05-18 § 79
Politiska mål framtagna av: Lisbeth Lennartsson (C) Edith Kihlman (M) Sune Axelsson (S) Sofie 
Jakobsson (KD) Bertil Nissen (FP) Maria Lindmark (MP).Sekr/föredragande Åsa Amnér kostchef..

Arbetsgruppen har medvetet valt bort procentsatser, vi vill att måltidsgästerna inom skola, 
vård och omsorg genom årliga enkäter lämnar synpunkter som ska ligga till grund för utvär-
dering och kvalitetsförbättring av den offentliga maten. Detta ska tillsammans med målen 
utgöra underlag för kommande budgetarbete och prioriteringar för den offentliga maten i 
Borgholms kommun. 

Målen kommer att vara försättsblad till de nya riktlinjerna för kostverksamheten som är fram-
tagen i samarbete mellan kostverksamhet och förvaltningarna.

Mål för den offentliga gastronomin i Borgholms kommun

 Maten ska lagas från grunden. Maten ska vara näringsriktig, tillräcklig och välsmakan-
de.

 Andelen ekologiskt och lokalproducerat ska öka från år till år.

 Andelen FairTradevaror/rättvisemärkt ska öka från år till år.

 Matsedel för skolan bör planeras i samarbete mellan utbildningsförvaltning och kök i 
syfte att kunna ge måltiden ett geografiskt pedagogiskt sammanhang.

Riktlinjer

 Borgholms kommun ska endast köpa in kött, ägg och mejerivaror som uppfyller kra-
ven för svenska djurskyddsregler (gäller sedan år 2004).

 Varje måltid som serveras i Borgholms kommun ska kunna vara dagens höjdpunkt för 
matgästen.

 Verksamheten ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Verksamheterna ska 
kunna välja mellan röd mjölk och grön mjölk. 

Miljö

Matsedlarna ska säsongsanpassas, innebärande att man väljer att köpa säsongens frukt och 
grönt och mindre under resterande säsonger. Anledningen till detta är att produkter som ef-
terfrågas utanför dess egentliga säsong innebär en avsevärt ökad klimatpåverkan.  Ofta be-
ror detta både på att de transporteras från andra länder och att de odlas i energikrävande 
växthus. 

Köken arbetar målmedvetet för att tillvarata mat genom bl a effektiv kylning. Verksamheterna 
inom omsorg och utbildning bör också eftersträva minsta möjliga matsvinn.

De av kommunfullmäktige antagna klimat-, energi- och transportstrategierna ska följas.
_ _ _ _ _ _ _ _
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Revisionshistorik
Upprättad 1.0 2020-01-30 Åsa Amnér
Uppdateringar inom God 
och Näringsriktig

1.1 2020-02-17 Åsa Amnér

Borgholms Kommun

Förslag till Ny 
Kostpolicy
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Kostpolicy för Borgholms kommun
Verksamheten ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer samt

de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR).

Välkomnande – Utvecklande - Tillsammans

En bra måltidsverksamhet inom baromsorg, förskola, skola och äldreomsorg är av stor betydelse för 
att främja folkhälsan. Tillsammans utvecklar vi måltidsstunden och hälsar alla välkomna till bords.

                                          Källa: https://www.livsmedelsverket.se
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https://www.globalamalen.se/om-undp/

Om  UNDP
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i  170  länder  för att avskaffa fattigdom, minska 
ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå Globala målen till år 2030. Vi hjälper  länder 
att förebygga kriser och konflikter, stärka demokratiska institutioner och bygga partnerskap för 
en hållbar utveckling där ingen människa lämnas utanför.

UNDP  i Sverige
UNDP  i Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och  UNDP, samt öka människors kunskap 
och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling. Du kan läsa mer om oss på: 
 www.se.undp.org

Tre av dessa mål ingår i Kostpolicyn.

INGEN HUNGER. Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje 
stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk 
med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och 
näringsriktig mat för alla.

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors 
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa 
påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner 
och människor i alla åldrar.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION. Vår planet har försett oss med ett överflöd av 
naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu 
långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras 
slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att 
ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar 
såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad 
sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion 
och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, 
miljö och människors hälsa.
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Maten ska vara god, näringsriktig och tillräcklig. Att laga god och hälsosam mat som 
matgästen tycker om kräver bra råvaror, kunskap och engagemang. Maten ska locka 
alla sinnen och inspirera och utmana både smaker och preferenser.

Måltidsverksamheten ska ge inblick i det svenska kulturarvet i allmänhet. Det ska 
också spegla dagens moderna samhälle med dess kulturella mångfald och uppdraget 
innefattar även att sträva mot ett internationellt perspektiv.

Måltiderna utgår från matgästernas behov och önskemål och presenteras på ett 
tilltalande och inkluderande sätt. 

Måltiderna ska stärka hälsan samt bevara eller öka matgästernas sociala, fysiska och 
psykiska välbefinnande.

Måltidsstunden ska ge tillfälle att bygga relationer, och stöd ska erbjudas de som 
önskar.

Vi har alltid möjlighet att mötas kring frågor om livsmedel, måltider och miljö.

Alla ska känna sig välkomna, trygga och bli väl bemötta i kontakter med 
Kostverksamheten. 

Måltiderna ska ge en stunds avkoppling där en trivsam atmosfär utgör en förutsättning 
att få äta i lugn och ro.

Måltidsmiljön ska främja goda matvanor genom att vara tilltalande och fräsch.

Måltiderna ska planeras och beräknas utifrån de nordiska 
näringsrekommendationerna, NNR. (Bilaga1).

Näringsriktiga måltider består av mer grönt, mer växtbaserade matfetter och oljor, 
mer fullkorn och magra mejeriprodukter och mindre av rött kött, salt och socker.

Vi utgår från tallriksmodellen.

Skolmåltider ska ge ca 30 procent av dagsbehovet av såväl energi som näringsämnen.
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Alla inköp och all hantering av livsmedel ska ske miljömedvetet.

Borgholms kommun ska endast köpa in kött, ägg och mejeriprodukter som uppfyller 
kraven för svenska djurskyddsregler.

Borgholms kommun följer Miljömålen i Agenda 2030 och måltiderna ska bidra till en 
hållbar utveckling.

Vi värnar livsmedel som är lokalproducerade för minsta möjliga klimatpåverkan.

Matsvinnet ska minskas både i servering och i produktion.

Verksamheten ska följa de av Kommunfullmäktige antagna klimat- energi-, och 
transportstrategierna. 

Verksamheten bedriver egenkontroll för att förebygga hälsorisker.

Samtliga kommunala kök är registrerade hos tillsynsmyndigheten.

Särskilda rutiner kring beredning av specialkost är framtagna.

Vi säkerställer att rätt mat serveras till rätt person.

Personal som arbetar med livsmedelshantering ska kontinuerligt genomgå 
hygienutbildning.

Transporter av färdiglagad mat ska ske enligt gällande lagstiftning.

Bilagor:

1. Utdrag ur NNR
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-24 61

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2020/54 003 KS

Alkohol- och drogpolicy

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderad alkohol- och drogpolicy.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt riktlinjerna för styrdokument kontinuerligt revidera sina styr-
dokument för att bevara deras aktualitet.

Kommunens aktuella alkohol- och drogpolicy antogs av kommunfullmäktige 2008-
09-01 § 58. I förslaget till revidering har texten omarbetats för att förtydliga innehål-
let. Förslaget innehåller inga större förändringar av policyn.

Beslutsunderlag
Alkohol och Droger - Policy; Förslag.
Alkohol och Droger - Handlingsplan; Förslag.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Handlingsplan – Alkohol och droger                   

 

 
Definition 
Alkohol och droger – sinnesstämningsförändrade preparat som är 
beroendeframkallande 
 
Riskbruksmodellen  
Riskbruk av alkohol medför förhöjd risk för skadliga fysiska och sociala 
konsekvenser, dvs. en alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda 
till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är 
allvarliga. 
 

 
 
 
Förebyggande åtgärder 
Alkohol- och drogmissbruk kan ha samband med en mängd olika faktorer i 
individens livssituation. Riskfaktorer i arbetslivet kan vara arbetstider, 
arbetsorganisation, stress, arbetsuppgifternas krav, sociala kontakter samt tillgång 
till droger i arbetet. Dessa faktorer kan därför behöva beaktas i det förebyggande 
arbetet. 
 
Tecken på alkohol- och drogmissbruk 
Att ingripa i tid och att ”lägga sig i” är liktydigt med att bry sig om. Här har 
arbetsledning och arbetskamrater ett gemensamt medmänskligt ansvar.  
Var uppmärksam på förändringar i medarbetarens arbetsmönster.  
Tecken på alkohol- och drogmissbruk kan vara: 
 
Störd arbetsfunktion 

 Sviktande arbetsprestation 

 Hög felfrekvens, slarv 

 Koncentrationssvårigheter, dålig uthållighet 

 Olycksfall och tillbud 
 
Sjunkande arbetsmoral 

 Tänjer maximalt på flexen, ofta minus 

 Långa pauser 

 Semester och kompledighet söks i efterskott 

 Frekvent korttidsfrånvaro 

 Sjukfrånvaro i samband med helger 
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Labilt beteende 

 Upphov till irritation hos medarbetare och chefer 

 Rastlös, osäker, nervös, håglös, nedstämd, retlig och sårbar 

 Isoleringstendenser, fobier 

 Misstänksam mot chefer och medarbetare 
 
OBS! 
Ett enstaka tecken behöver inte tyda på missbruk. Det är när tecknen blir fler och 
börjar bilda ett mönster som chefen och medarbetarna ska agera. Inte heller 
behöver ett mönster av dessa tecken bevisa ett pågående missbruk. Vad mönstret 
däremot visar är att det är en medarbetare som behöver hjälp och stöd för att reda 
upp sin situation, oavsett vilket problem som ligger i botten. 
 
 
Arbetsgång  
Det finns två olika ”ingångar” arbetsgången beroende på om det rör sig om tecken 
på riskbruk/beroende eller alkohol- och drogpåverkan i tjänsten. 
 
 
 
Vid tecken på riskbruk/beroende                  Vid drogpåverkan i tjänsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Skicka hem Första samtalet 

Följande samtal 

Vägran till 
behandlings- 
överenskommelse 

Behandlings-
överenskommelse - 
Skriftlig 

Konsekvenser 
Arbetsrättliga  
åtgärder 

Misslyckande 

Drogfri 

Vård 
Rehabilitering 
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Åtgärder 
Det är inte tillåtet att komma påverkat av alkohol eller droger till arbetet, eller använda dessa 
preparat på arbetet (AB § 11)).  
Vid misstänkt drogpåverkan på arbetsplatsen gäller följande: 
 

 Alla medarbetare har skyldighet att ingripa om de observerar att någon arbetskamrat 
är påverkad av alkohol eller droger 

 Chefen ska omedelbart informeras och är ansvarig för att ett ingripande görs. Vid 
samtal med medarbetaren ska chefen ta ställning till om det är sannolikt att 
vederbörande är påverkad av alkohol eller andra droger 

 Om medarbetaren förnekar intag av alkohol eller droger kan hen fria sig genom ett 
test via hälsocentalen eller företagshälsovården för ”kvalitetssäkrad alkohol- och/eller 
drogtest”. Om medarbetaren nekar till att göra ett test är det chefens tolkning som 
gäller.  

 Om medarbetaren erkänner att hen är påverkad, eller om påverkan konstaterats 
genom test, ska medarbetaren omedelbart skickas hem på ett betryggande sätt. 
Chefen eller arbetsledaren ansvarar för att medarbetaren kommer hem.  

 Berörd facklig organisation ska informeras. 

 Chefen ska dagen efter hemsändningen ta kontakt med medarbetaren för att prata 
om det inträffade.  

 Om chefen känner till att medarbetaren går på behandling för sitt missbruk ska 
kontakt tas med berörd behandlingsenhet för att informera om det som hänt. 

 Rehabiliterande åtgärder ska omgående planeras i samverkan med medarbetaren 
och personalkonsulent. 

 Chefen får inte bevilja någon form av ledighet i efterhand.  
 
 
Alkohol- och drogtester  
De alkohol- och drogtester som kan förekomma är utandningstest, urinprov eller blodprov. 
 

 Chefen ansvarar för utandningstest. Utandningstest genomförs med alkometer. 
Alkometer finns på HR-avdelningen. 

 Urin- eller blodprov ska ske i samverkan med Hälsocentralen Borgholm eller 
företagshälsovården 
 

 
Råd inför samtalen 
Första samtalet 

 Vid tecken på riskbruk/beroende eller drogpåverkan ska chefen alltid och snarast 
genomföra ett samtal med medarbetaren.  

 Kontakta HR-avdelningen/personalkonsulent 

 Planera samtalet väl. Bestäm ett datum och se till att ni får vara ostörda 

 Informera medarbetaren om möjligheten att ta stöd av sin fackliga organisation eller 
annan person 

 Klargör syftet med samtalet 

 Peka på konkreta dokumenterade händelser och situationer 

 Markera din skyldighet som arbetsgivare att ingripa 

 Undvik moraliserande 

 Ge konkreta besked om de signaler eller felaktigheter du observerat 

 Diskutera vad som kan vara orsaken till dina observationer 
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 Ge inte bara negativa omdömen utan också positiva 

 Uppmärksamma också det som inte blir sagt, t ex kroppsspråket 

 Dra inga förhastade slutsatser 

 Gör klart för medarbetaren att situationen måste förändras 

 Bestäm datum för uppföljningssamtal 
 
 
Uppföljningssamtal 

 Följ upp tidigare samtal 

 Försök få medarbetaren att inse problemet och eventuellt vårdbehov 

 Påbörja en rehabiliteringsplan (Rutin ”Rehabilitering och arbetsanpassning”) 
 
 
Dokumentation 
Det är viktigt att alla incidenter och händelser dokumenteras. Dokumentationen ska göras i 
Adato vid rehabilitering och i Novi vid disciplinpåföljd. 
 
Chefen ska dokumentera; 

 Alla samtal och åtgärder som vidtagits i ärendet 

 Händelser och sakförhållanden ska beskrivas på ett sakligt och objektivt sätt 
 
Berörd medarbetare ska få ta del av dokumentation som görs vid samtalet. 
 
 
Mer information 
www.1177.se /Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alkoholberoende/ 
www.aa.se   Anonyma Alkoholister 
www.al-Anon.se   För medberoende 
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Policy - Alkohol och droger   
 
Enhet  Personalavdelningen 
Antagen av            Kommunfullmäktige den xxxxxx 
Version  Nr 1 2007, Nr 2 2020  
 
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben 

 
Borgholm kommuns policy och handlingsplan vad gäller alkohol och droger är en 
konsekvens av arbetsmiljölagen och den skyldighet arbetsgivaren har att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet. Kommunen vill även motarbeta utslagning från 
arbetslivet och ta sin del av ansvaret för att skapa ett så drogfritt samhälle som 
möjligt.  
 
Inom Borgholms kommun får ingen förtärning av alkohol eller droger förekomma 
under arbetstid. Vid representation, utbildningar och personalsociala aktiviteter på 
fritiden ska alltid restriktivitet råda. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. 
 

 
Syfte 
 

 Tidigt uppmärksamma medarbetare som uppvisar signaler på 
riskbruk/beroende 

 Öka kunskapen och medvetenheten om riskbruk/beroende av alkohol och 
droger  

 Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet  
 

 
Ansvar  
Chef 

 Frågor gällande riskbruk/beroende av alkohol och droger ska 
medvetandegöras vid exempelvis information, utbildning, dialog vid 
arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal. 

 Varje chef har ansvar för att en medarbetares riskbruk/beroende av alkohol 
och/eller droger blir uppmärksammade och föremål för stödåtgärder på ett 
tidigt stadium. 

 Problematik gällande riskbruk/beroende ska utredas och dokumenteras 
enligt rutinen ”Rehabilitering och arbetsanpassning”. 

 
 
Medarbetare 
Borgholms kommun accepterar inte att någon medarbetare är påverkad av alkohol 
och/eller droger i tjänsten, inte heller på fritiden om det påverkar arbetssituationen. 
Under rehabilitering ska absolut drogfrihet råda. 
Enligt arbetsmiljölagen ska medarbetare medverka i och fullfölja sin rehabilitering. 
Medarbetaren tar ansvar för sitt beslut att ta emot eller avböja erbjuden 
rehabilitering och ansvarar själv för konsekvenserna av beslutet.  
Som medarbetare ska du informera närmaste chef om misstänkt riskbruk/ beroende 
av alkohol och/eller droger. Att skydda en medarbetare med riskbruk/beroende kan 
försena eller spoliera en effektiv rehabilitering. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-03-06 2019/80 109

 

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  Jonatan.Wassberg@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunfullmäktige

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigberedda samt redovisning av ställningstaganden/beslut

Förslag till beslut 
att lägga ställningstaganden avseende följande medborgarförslag som slutligt be-

handlats av nämnd till handlingarna:
A. Dnr 2016/131-008 Ta över ansvar och skötsel av badbryggor från byalag, 
vägföreningar etc. Kommunstyrelsens 2019-08-27 § 136 att medborgarförsla-
get hänvisas till den pågående badplatsutredningen och därmed anses besva-
rat.
B. Dnr 2019/28-008 Tillbyggnad av befintlig sporthall i Borgholm Kommunsty-
relsen 2020-01-28 § 5 att tacka förslagsställaren men meddela att kommunen 
i dagsläget inte prioriterar en utbyggnad av sporthallen i enlighet med förslaget 
och att härmed anse medborgarförslaget besvarat.
C. Dnr 2019/41-008 Ge alla hushåll i Borgholms kommun varsin miljötratt 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 196 att avslå förslaget att köpa in och distri-
buera miljötrattar till invånarna i kommunen.
D. Dnr 2019/50-008 Borgholms kommun ska ansöka om att bli en "kranmärkt" 
organisation Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 195 att avslå förslaget att ansö-
ka om Kranmärkning för Borgholms kommun och att fatta ett principbeslut om 
att inte erbjuda flaskvatten vid interna möten, konferenser med mera.
E. Dnr 2019/88-008 Anordna en gång- och cykelväg längs väg 136 i elled-
ningsstråket mellan avfarten Stora Rör och Rälla Kommunstyrelsen 2019-10-
22 § 168 att avslå medborgarförslaget och hänvisa till trafikverkets utbyggnad 
av 136:an.
F. Dnr 2019/127-008 Bygg utegym i Rälla Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 3 
att ekonomi- och fastighetsavdelningen får i uppdrag att tillsammans med 
plan-avdelningen ta fram förslag på lämplig lokalisering i området och komma 
med kostnadsberäkning för byggnation och underhåll av ett utegym för priori-
tering i kommande års budgetarbete och att tacka förslagsställaren och att 
medborgarförslaget med hänvisning till den första att-satsen kan anses besva-
rat.

att lägga redovisningen av inkomna medborgarförslag och motioner som är under 
beredning till handlingarna.
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Ärendebeskrivning
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa
1. de motioner som inte har beretts färdigt.
2. beredningen av och nämndernas ställningstagande med anledning av inkomna 
medborgarförslag
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.

Kommunledningskontoret har sammanställt ärendenas beredning i bifogad redovis-
ning.

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunfullmäktige
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1

REDOVISNING AV INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG OCH MOTIONER SOM ÄR UNDER 
BEREDNING

MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag – fler toaletter i Borgholm, parken vid turistbyrån
(2019/159-008)
Anne och Kjell Gerdin
Inkom 2019-07-04

Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 148 – överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår

Medborgarförslag – Ölandskort för folkbokförda i kommunen
(2019/175-008)
Anki Arfvidsson
Inkom 2019-08-20

Kommunfullmäktige 2019-10-21 - överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.

Medborgarförslag- "Meröppet" på biblioteket i Löttorp
(2019/217-008)
Margareta Norman
Inkommen 2019-10-21 

Kommunfullmäktige 2019-11-18 - överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
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MOTIONER

Motion - Ny sporthall i Borgholm
(Dnr 2018/49-109)
Ilko Corkovic S
Inkom 2018-01-17

Kommunfullmäktige 2018-02-19 § 42 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2018-03-05 – lämnat för tjänsteskrivelse

Motion - skapa företagsbyar i Borgholms kommun
(Dnr 2018/293-109)
Marwin Johansson och Arne Sjögren KD
Inkom 2018-12-28 

Kommunfullmäktige 2019-01-21 § 4- överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2019-01-24 – lämnat för tjänsteskrivelse
Beredning pågår

Motion – förvärv av och uppförande av trygghetsboende på f d Solkattentomten i Borgholm
(Dnr 2019/193-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-09-17

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 176 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – ledarskapsutbildning för ungdomar
(Dnr 2019/206-109)
Marcel van Luijn M
Inkom 2019-10-04

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 179 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – investeringsbidrag till föreningar
(Dnr 2019/207-109)
Marcel van Luijn M
Inkom 2019-10-04

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 180 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – återställande av brunn samt översyn av torgbeläggningen med mera
(Dnr 2019/210-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-10-10

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 181 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
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Motion – Gällande ekonomi
(Dnr 2019/218-109)
Carl Malgerud M Torbjörn Johansson FÖL Marwin Johansson KD
Inkom 2019-10-21

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 182 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – Gällande organisation
(Dnr 2019/219-109)
Carl Malgerud M Torbjörn Johansson FÖL Marwin Johansson KD
Inkom 2019-10-21

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 183 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – Gällande bostäder
(Dnr 2019/220-109)
Carl Malgerud M Torbjörn Johansson FÖL Marwin Johansson KD
Inkom 2019-10-21

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 184 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – översyn av kommunala administrationen
(Dnr 2019/231-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-11-06

Kommunfullmäktige 2019-11-06 § 214 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – införa lönetak för kommunanställda i det högre löneskiktet
(Dnr 2020/34-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2020-01-20

Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 10 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – om gratis trygghetslarm
(Dnr 2020/32-109)
Anne Oskarsson (SD)
Inkom 2020-01-20

Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 6 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – hemkänsla och trygghet inom äldreomsorgen
(Dnr 2020/33-109)
Anne Oskarsson (SD)
Inkom 2020-01-20
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Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 7 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – Samtliga kommunens offentliga toaletter ska ha avgiftsfritt tillträde 
(Dnr 2020/35-109)
Per Lublin ÖP Roland Wickholm ÖP Karl Sandström Löfberg ÖP
Inkom 2020-01-20

Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 8 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
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