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§ 99 Dnr 2019/160 254 KS

Information av tidsplan för särskilt boende på Ekbacka

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 79 uppdrog kommunchefen att ta 
fram en tidsplan tills kommunstyrelse sammanträde som behandlade inriktningsbe-
slut om bygget av särskilt boende Ekbacka. 

Dagens sammanträde
Kommunchefen presenterar följande tidsplan som kommer att presenteras för kom-
munstyrelsen: 

Uppskattad tidplan

VT 2020 HT 2020 VT 2021 HR 2022 VT 2022 HT 2022

Inriktningsbeslut

Detaljplan

Marköverlåtelseavtal

Fastighetsbildning

Hyresavtal

Förfrågningsunderlag

Upphandling

Byggnation

Inflyttning

______________
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§ 100 Dnr 2020/81 531 KS

Anläggning av bussparkering och ny tömningsstation

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att  avsätta 365 tkr till anläggande av bussparkering och ny tömningsstation intill 

befintlig parkering öster om kyrkogården. Ekonomiskt utrymme omfördelas 
från toalett i Södra parken.

Ärendebeskrivning
För att underlätta trafikflödet i staden under högsäsong och lösa parkeringsfrågan 
för besökande turistbussar föreslås att en bussparkering anläggs i anslutning till 
den befintliga parkeringen direkt öster om kyrkogården.

Befintlig överväxt vägslinga schaktas ur och breddas och parkeringen skyltas upp. 
Detta skapar parkeringsutrymme för sex stycken turistbussar.

Den flitigt utnyttjade tömningsstationen för husbil och buss, tidigare placerad där 
skaterampen nu byggs, flyttas till samma område.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-09.

Konsekvensanalys
Med denna åtgärd kan turistbussar hänvisas till denna parkering och därmed lättar 
avlastas parkeringen utmed gatorna, där bussarna spontanparkerar idag, och ska-
par mer utrymme för personbilsparkering. 

Parkeringen bör marknadsföras på kommunens hemsida.

Tömningsstationen är frekvent utnyttjad och skapar i sig en anledning att besöka 
Borgholm, för såväl gästande husbilsturister som bussbolag, då denna möjlighet till 
service blir en del i reseplaneringen. Tar vi bort denna möjlighet så finns risken att 
vi tappar besökare samt att latrinet hamnar på fel ställe. Även tömningsstationen 
bör marknadsföras i lämpliga forum.

Beslutet att anlägga bussparkering och ny tömningsstation enligt förslag beräknas 
kosta 365 tkr enligt följande kalkyl:

Schakt och grus bussparkering 90 tkr
VA schakt inklusive mätarbrunn 110 tkr
Anslutningsavgift VA  134,6 tkr
Eventuella deponikostnader för schaktmassor 30 tkr

Totalt: 364,6 tkr
Skickas till
Tillväxtchefen
______________
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§ 101 Dnr 2020/36 253 KS

Byte av mark avseende Haglerum 2:1 gentemot Melösa 4:3.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att genomföra ett markbyte med markägare av fastigheten Melösa 4:3 mot kom-

munens fastighet Haglerum 2:1. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tillstå tillväxtenheten medel för att påbörja bearbetning av marken på Melösa 
4:3 för mellanlagring av tång villkorat att kommunfullmäktige beslutat genom-
föra markbytet, inga ytterligare tillstånd krävs och att grannarna hörts.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 36 beslutade att tillväxtenheten ska 
förhandla försäljning av fastigheten Haglerum 2:1 och lyfta fram ett avtal till Kom-
munfullmäktige för beslut. I dialogen med köpare framkom det att den samma be-
sitter marken Melösa 4:3, ett skifte om cirka 4 hektar som skulle kunna passa bra 
för mellanlagring utav tång från badplatser. Kommunen har ett återkommande pro-
blem med att finna mark för lagring av tång. Att köra tången på deponi genererar 
en stor kostnad. Besök på plats har genomförts av tillväxtenheten och bedömning-
en har gjorts att marken skulle kunna fylla syftet. Tång behöver lagras över tid och 
blandas för att kunna återanvändas. Logistiken innebär cirka 10 minuter transport 
från Borgholms stad, enkel avlastning och bearbetning av massorna. Tången kan 
efter två år användas till jordförbättring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-06.
Kartbilaga.

Konsekvensanalys
Att inte ha tillgång till mark för mellanlagring av tång innebär en stor årligen åter-
kommande driftkostnad för kommunen. Sannolikt hamnar årskostnaden på cirka 
500 tkr per år.

Att iordningsställa Melösa 4:3 för hantering av tång innebär en investering i form av 
körbar väg samt markberedning av ytan för tånglagring, bedömd budget 300-500 
tkr.

Skickas till
Mark- och exploateringsstrategerna
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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§ 102 Dnr 2019/226 214 KS

Försäljning av arrendetomter Sjöstugeudden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att genomföra försäljning av de arrendelotter som bedöms lämpliga av lantmäte-

riet enligt nedan redovisad modell. 

att uppdra åt tillväxtenheten att ta fram kontrakt i samarbete med upphandlad 
fastighetsmäklare.

att uppdra åt tillväxtenheten att ta fram ett skötselavtal som lägger ansvar på 
Sjöstugeudden för skötsel av området.

att uppdra åt tillväxtenheten att teckna nya arrendeavtal med de arrendatorer 
som inte önskar eller bedöms lämpliga för friköp hos Lantmäteri och Länssty-
relse, enligt nedan redovisad modell.

Ärendebeskrivning
Försäljning:
Kommunen har fört dialoger med arrendatorer på Sjöstugeudden avseende friköp 
av arrendelotterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-05 att, för 
de intresserade arrendatorerna, utreda möjlighet till förändra respektive arrendetomt 
till friköpta fastigheter.

Tillväxtenheten har genomfört flertalet möten med representationsgrupp från Sjöstu-
geudden. En marknadsvärdering är utförd av Värderingsbyrån i Kalmar. Denna har 
presenterats som kommunens utgångspunkt i dialogen om friköp. Efter dialoger 
med fastighetsmäklare och sakkunniga har följande modell presenterats och 11 ar-
rendatorer har ställt sig positiva den.

Grundpris per arrendetomt: 650 tkr ger 350 m2 stor friköpt tomt.

Ytterligare köp av mark (maximalt 600 m2) kostar 1000 kronor per m2.

Tillkommande direkta kostnader i anledning av köp: debitering för anslutningsavgift 
för V/A som kommunen idag bär, samt förrättningskostnader hos Lantmäteriet.

Exempel: Arrendelott 1 har idag tagit 450 m2 tomt i anspråk på Sjöstugeudden.

Pris: 650 tkr (grundpris) + 100 tkr (tillköp av yta) + 75 tkr (V/A) + 50 tkr (Lantmäteri-
kostnad): 875 tkr för arrendatorn att betala, varav kommunen får 825 tkr.

För tomter utan sjöutsikt blir priset för tillköpt yta 675 kronor per m2. Grundpriset är 
samma för alla tomter.
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Tillväxtenhetens krav på denna modell innebar även att minst 10 stycken arrendato-
rer skulle respondera positivt och godta förslaget. I nuläget är det 11 stycken positi-
va enligt redovisad lista från representationsgruppen. Liksom att Sjöstugeudden 
skall ingå ett skötselavtal med kommunen att de sköter om och ansvarar för röjning 
och skötsel av udden. Även det har hela Sjöstugeudden ställt sig positiva till.

Arrende:
Till de arrendatorer som inte erbjuds möjlighet till friköp av tomt erbjuds följande mo-
dell: 32 kronor per kvm arrenderad yta. Lägsta tomtyta: 350 m2, största tomtyta: 600 
m2.

Avtalet löper på 25 år med möjlighet för kommunen att omförhandla arrendet var 
femte (5) år. Arrendenivån blir på 450 m2: 14,4 tkr samt att V/A debiteras ut enligt ti-
digare utställd faktura.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-09.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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§ 103 Dnr 2020/79 346 KS

Skrivelse med önskemål efterskänka alla kommunala avgifter i ett år

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att skicka följande svar till Camping Öland:
Kommunen tackar för skrivelsen och har stor förståelse för det oerhört bekymmer-
samma läge som Camping Öland och dess medlemmar befinner sig i. Coronaviru-
set slår särskilt hårt mot besöksnäringen, vilket är extra problematiskt för oss i Borg-
holm med tanke på att den utgör en sådan stor och viktig del av kommunens nä-
ringsliv.

 Kommunen har redan tagit flera beslut för att underlätta för näringslivet. Bland an-
nat har kommunen 

- möjliggjort för resturanger att öppna sina uteserveringar tidigare, 
- valt att inte ta betalt för uteserveringar fram till 30 juni, 
- beslutat att alla tillsynsbesök inom livsmedel och alkohol kommer ske senare om 

de inte måste göras av akuta skäl,
- förlängt betaldatum för tillsyn av miljöfarlig verksamhet, livsmedelshantering och 

utskänkningstillstånd till 1 september,
- beslutat att alla anställda på Borgholms kommun och Borgholm Energi får ett 

presentkort på 200 kronor för att handla lokal.

Vidare har kommunen valt att öka stödet till andra verksamheter också, så som före-
ningslivet. Kommunen har avsatt 

- 100 000 kronor för stöd till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksam-
het, 

- 15 000 kronor till föreningar som arbetar för att stötta äldre och andra som anses 
tillhöra riskgrupper för coronaviruset, 

- 80 000 kronor för föreningar med samlingslokaler för att kompensera för utblivna 
inkomster från uthyrning av lokaler,

Dessutom har vi beslutat att inte ta ut hyra för idrottsplaner och -hallar fram till 30 ju-
ni och att öka vårt inköp av konst för året med 75 000 kronor.  

Kommunen samordnar också åtgärder från region och andra aktörer och har gått ut 
med information till det lokala näringslivet om var man som näringsidkare kan vända 
sig för stöd och hjälp. 

Utöver dessa åtgärder har vårt bolag, Borgholm Energi AB, valt att sänka renhåll-
ningsavgifterna för kommunens campingar, hotell och restauranger, något som för-
vantas godkännas av kommunstyrelsen i slutet av april. Denna nedsättning innebär 
en total kostnadslättnad om 1 200 000 kronor. Bolaget hanterar även förfrågningar 
om anstånd med andra betalningar.
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För att våra företag ska nås av stöd har kommunen tillskrivit flera ministrar där vi 
vädjar om centrala stödpaktet som även når besöksnäringen och särskilt kompense-
rar för intäktsbortfallet.

Kommunen kommer fortsätta göra sitt yttersta för att stötta det lokala näringslivet, 
men kan dessvärre inte tillgodose alla önskemål. Vi önskar att vi kunde göra mer för 
vårt näringsliv och kommer säkerligen att vidta fler åtgärder innan pandemin är över. 
De extra statsbidragen är en ersättning för att kompensera kommunerna för ett vi-
kande skatteunderlag och kommunerna ska först och främst använda dessa för att 
säkra sina kärnuppdrag, såsom till exempel skola och omsorg.

Ärendebeskrivning
Camping Öland kom in med en skrivelse till kommunen 2020-04-09 om campingfö-
retagens situation i det rådande läget och med en önskan enligt följande: 

Ödmjukt ber vi Er därför att efterskänka alla kommunala avgifter i form av kontrollav-
gifter, tillståndsavgifter samt de fasta va-kostnaderna, under ett år, likt till exempel 
Åmåls kommun gjort.

Beslutsunderlag
Skrivelse. 

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar för kommunen svar på Camping Ölands 
skrivelse.

Skickas till
Camping Öland

______________
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§ 104 Dnr 2020/43 049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att besluta överföring av pågående investeringar från 2019 till 2020

att prioritera pågående investeringar under 2020. Ej prioriterade investeringar av-
vaktar eventuellt nytt beslut under hösten.

Ärendebeskrivning
I juni 2019 beslutades en investeringsbudget på 59,7 mkr och ett budgeterat resul-
tat på 22,7 mkr. Beslut om tilläggsbudget till nämnder är budgeterat resultat 16,8 
mkr. Efter beslutet har det tillkommit investeringsprojekt vilket medför att det krävs 
en omprioritering. Även rådande situation avseende COVID-19 bidrar till en osäker-
het kring hur kommunens situation kommer förändras under året. I skrivande stund 
är det osäkert gällande skatteunderlagsberäkningar för hösten 2020 och framåt. 
Ytterligare prioriteringar kan bli nödvändiga beroende på resultatnivå.

Förslaget till prioritering och nyttjande av investeringsbudget är som följer:

Överföring från 2019 (tkr)  
   

Infrastruktur, skydd 5 416
BELÄGGNINGSARBET §191/19 X Utfört/pågående
Lilla Triangeln §172/18 X Färdigställt. Ej fakturerat.
Laddning Höken §219/18 X Pågående, färdigställs 2020
KNÄPPINGE-ORMÖGA §229/18 X Pågående
Gatubelysning §7/16 X Pågående
Fritid- och kultur 1 203
Allaktivitetspark B-holm X Används till Skatepark
Offentlig Lekplats §95/17 X Pågående
Pedagogisk verksamhet 342
Åkerboskolan
Målning Björkvik §179/17 X Pågående
Skogsbrynet §249/19 X Pågående, inventarier
Affärsverksamhet 526
Byxelkroks hamn §284/17 X Pågående
Nya investeringar (tkr)  
Infrastruktur, skydd 13 400
Polisen Garaget Ekbacka
Ekbacka Hus 1 plan 3 (Polisen enligt offert+10% X Pågående
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ÄTA)

Toalettanläggning Södra Parken X Inkl bussparkering

Gatubelysning X
 Samförläggning, Strand-
torp

Asfaltering X  Enligt underhållsplan
Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1 X

Gata/Park X
Maskiner & inventarier BE-
AB

Fritid- och kultur 6 859
Utbyggnad tennishall (Bowls inkl vent) X Pågående
Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1 X
Skatepark Borgholm §185/19 X
Offentliga Lekplatser, Södra Parken X Intäkter statsbidrag
Pedagogisk verksamhet 7 522
Rödhaken X Pågående
Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1 X
Utbildningsförvaltningen X Verksamhetsinvestering
Vård och omsorg 5 470
Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1 X
Socialförvaltningen X Verksamhetsinvestering
ÅTERBRUK Ölandslego X
Affärsverksamhet 12 450
Byxelkroks hamn X
Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1 X
Övrig verksamhet 300
Kommunstyrelsen X  
Summa 53 488  

Investeringsprojekt nedan är investeringar som till stor del fanns med i beslutad 
budget för 2020, men som ännu inte är påbörjade. Förslaget är därför att dessa 
ska avvaktas med möjlighet för nytt beslut under hösten för att då bedöma den 
ekonomiska situationen för kommunen. Projektet i Byxelkroks hamn pågår i nivå 
med beslutad budget. Det åtgärder som flyttas fram är pålad brygga (södra vågbry-
taren), nytt bryggdäck i befintlig hamn, gång och cykelväg och diverse arbeten i 
gamla hamnen.

Investering - ej prioriterat 2020
 

Fastighet enligt Underhållsplan Prio 2
Energieffektivisering (alternativt akut underhåll)
Byxelkroks hamn (ej påbörjade investeringar)
Yttre hamn Borgholm
Utveckling GC-vägar
IT Brandvägg
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IT UPS

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-09.

Bedömning
Bedömningen är att prioritering om vilka investeringsprojekt som ska fortgå, vilka 
som ska avvaktas samt vilka som ska flyttas till kommande år behöver göras. Detta 
i och med tillkommande investeringsprojekt, överföring av pågående projekt från 
2019 samt osäkerhet kring hur COVID-19 påverkar kommunens ekonomiska situa-
tion. En resultatnivå på 27 mkr kommer vara svår att uppnå under året varav det 
kan bli nödvändigt med ytterligare prioriteringar.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 105 Dnr 2020/80 450 KS

Överföring av medel för lättnad av arbetsgivaravgift till näringslivet 
samt minskad fondering under 2020 gällande deponitäckning BEAB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att godkänna att Borgholms Energi AB göra avdrag på den fasta årsavgiften 

om totalt cirka 1 200 tkr för verksamheter inom näringslivet och att avdraget 
finansieras via den lättnad som Borgholm Energi AB får på arbetsgivarav-
giften med 600 tkr och genom att årets fondering för deponitäckning mins-
kas med 600 tkr.

Ärendebeskrivning
Med anledning av det pågående pandemiutbrottet av coronaviruset COVID-19 
har många verksamheter i vår kommun drabbats av ett omfattande tapp i sitt 
kundunderlag. Detta innebär att verksamheterna står med fasta kostnader för 
sina abonnemang som inte är i proportion mot dagslägets behov.

Det har tagits ett beslut om nedsättning av arbetsgivaravgiften under perioden 
mars till och med juni för samtliga företag i Sverige. För Borgholm Energi AB in-
nebär detta en lättnad om cirka 600 tkr. Denna lättnad anser Borgholm Energi 
AB inte ska vara resultatdrivande utan i stället på lämpligaste sätt föras vidare 
till verksamheter som drabbats negativt av det pågående pandemiutbrottet.

Verksamheten återvinning och avfall fonderar årligen sitt genererade resultat för 
den framtida täckningen av deponierna Rullbacka och Kalleguta. Behovet av 
den årliga avsättningen är enligt nuvarande plan 1 500 tkr. För att effekten av 
föreslagen åtgärd skall förstärkas anser Borgholm Energi AB att detta utrymme 
till viss del kan användas för att hantera en lättnad till de drabbade verksamhe-
terna.

Avsikten är att avdraget ska bli en lättnad för våra kunder inom det näringsliv 
som nu är hårt drabbat av den uppkomna situationen med anledning av det på-
gående pandemiutbrottet. Exempel restauranger och besöksnäring.

Samtliga verksamheter inom Borgholms kommun har ett avfallsabonnemang, 
därför är det lämpligt att genomföra ett avdrag via återvinning och avfall. Ingen 
annan avdelning inom Borgholm Energi AB har möjlighet att omfatta samtliga 
verksamheter inom det tänkta urvalet. Se omfattning nedan.

Omfattning
Samtliga näringsidkare samt enskilda företag, undantaget Borgholm Energi AB, 
bostadsfastigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter samt Borgholms 
kommun och övriga skattefinansierade verksamheter, exempelvis regioner och 
statliga verk.

Avdraget omfattar den fasta årsavgiften för tjänster med koppling följande sop-
behållare. 190 liters kärl, 370 liters kärl, 660 liters kärl och container.
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Avdraget avses att omfatta de registrerade abonnemangen enligt ovan i Borg-
holm Energis kundregister den 6:e april 2020.

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2020-04-08 § 30 Överföring av medel för lättnad av arbets-
givaravgift till näringslivet samt minskad fondering under 2020 gällande deponi-
täckning BEAB.

Konsekvensanalys
Om beslut antas kommer cirka 700 verksamheter omfattas av lättnaden. I tabell 
1 nedan visas hur stort avdraget blir för ett antal typkunder. Avdragen redovisas 
i kronor exklusive moms.

Tabell 1.

Kundtyp Avdrag i kronor

Stor camping med container 53 482

Liten camping med container 9 012

Stor restaurang 7 992

Liten restaurang 1 836

Stort hotell 7 344

Litet hotell 1 836

Konsekvenser för verksamheten inom Borgholm Energi. Den planerade fonde-
ringen för deponitäckning påverkas ej över tid. Resultatet för verksamheten och 
därmed fonderingen för 2019 blev cirka 1 000 tkr över budget och detta utrym-
me avses att användas.

Avdraget kommer att registreras per kund i kommande fakturering efter beslut 
av Borgholm Energis styrelse. Registrering av avdragen belastar verksamheten 
internt om cirka 40 timmars arbete. Dock gör vi bedömningen att vi inte kommer 
behöva hantera en mängd avbokningar av abonnemang med anledning av våra 
kunders minskade behov av sophämtning. Förslaget med avdrag på den fasta 
årsavgiften innebär att vi inte tar betalt för eventuellt tomma kärl. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Borgholm Energi AB
______________
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§ 106 Dnr 2020/82 004 KS

Arkivmaterial, inköp och anställning av personal

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föreslaget arkivprojektet och ge administrativa chefen i uppdrag att 

sätta ihop en projektorganisation för ändamålet.

att godkänna att erforderligt arkivmaterial införskaffas för att upprätta en god ar-
kivstandard. Medel för ändamålet tas inom administrativa enhetens budget-
ansvar.

Ärendebeskrivning
Kommunarkivet har behov av att på ett systematiskt sätt säkerställa arkivmaterial 
på lång sikt. Idag är det ett eftersatt område Borgholms kommun har en kom-
munarkivarie på 50 % och denna har möjlighet till att hålla kommunarkivet uppda-
terad med arkivlistor, boxar, rensa och gallra.

I dagsläget finns det två närarkiv i kommunledningsförvaltningen och ett källarut-
rymme som snart är överfyllt med bygghandlingar. Närarkiven är också överfulla 
med handlingar. Källarutrymmet är inte godkänt enligt Arkivlagen och dessa hand-
lingar är inte rensade, förpackade eller registrerade med diverse arkivlistor och be-
höver iordningsställas och flyttas till kommunarkivet. Detta är ett ganska stort arbe-
te och som tidsmässigt inte ryms inom ramen för dagligt administrativt arbete. Ad-
ministrativa enheten behöver hjälp med detta. 

Kommunledningsförvaltningens administrativa enhet skulle vilja erbjuda anställning 
till en eller två personer, som idag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, 
som kan vara behjälplig att rensa avslutade ärenden som tillhör miljö- och bygg-
nadsnämnden (bygg- och miljöärenden). Personen/personerna kommer att arbeta i 
olika verksamhetssystem, skriva i olika arkivlistor, rensa ärenden, förpacka dem i 
aktomslag och arkivkartonger. Initialt en provperiod från augusti-december 2020. 
Faller det väl ut och det fungerar bra, ser kommunen positivt på förlängning av ar-
betet.

Utöver personalbehovet, behöver kommunen införskaffa arkivmaterial. Kostnaden 
för detta uppgår till cirka 800 kronor per löpmeter samt tillkommande aktomslag 
med mera. Totalt bedöms kostnaden uppgå till 30 tkr i ett första skede.  

Förvaltningen kommer även försöka se till att digitalisera gamla beslut och viktigare 
ärenden så att dessa blir enklare att komma åt. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-09.
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Konsekvensanalys
Om kommunen inte anvisar resurser för att iordningställa kommunens arkiv och 
närarkiv kommer dagens oordning att fortsatt vara ett problem som sannolikt kom-
mer att förvärras. Redan idag är det svårt att lokalisera handlingar, så som äldre 
avtal, beslut och underlag. Arkiven innehåller också material som kan skada eller 
på andra sätt negativt påverka originalhandlingar, så som PVC-plastfickor, metall-
gem och klämmor, post-it-lappar och tejp.

Ifall åtgärder tas för att ordna arkiven kommer kommunen kunna effektivisera kom-
munens arkivering framöver. Med av våra handlingar kommer kunna arkiveras digi-
talt och gemensamma lösningar med andra kommuner, så som inom Sydarkivera.

Skickas till
Administrativa chefen

______________
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§ 107 Dnr 2020/83 009 KS

Kundo, inköp av ärendehanteringsprogram, chatt och Forum

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avvakta med inköp av ett system för chatt och forumfunktion till fjärde kvarta-

let 2020. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att anse uppdraget att undersöka möjligheter till snabb kommunikation med ser-

vicecentret via chat på vissa tider (kommunfullmäktige 2017-08-21 § 120) be-
svarat i och med kommunens tillgång till chattfunktionen via Facebook. 

Ärendebeskrivning
Servicecenter har tittat på tre olika programvaror för att kunna tillmötesgå medbor-
gare, sommargäster eller näringslivet avseende chatt och forum för FAQ-frågor på 
hemsidan.

Servicecenter har utryckt intresse av att köpa in kundservicesystemet Kundo. Syfte 
med ett sådant inköp skulle vara att:

- Effektivisera bort återkommande frågor med vårt medborgarforum.
- Arbeta i en enkel användarvänligt verktyg varje dag.
- Samarbeta mellan olika inkorgar utan att svara dubbelt eller missa mail.
- Få statistik på allt ni gör för uppföljning och förbättring framöver.
- Generera mer tid åt ärenden som faktiskt behöver handpåläggning.

Kundo Forum har själva lämnat vissa exempel på fördelar som kommunen kan få 
med deras system, vilka är följande:

- Kommunen effektiviserar och får bort återkommande frågor. Besökaren hjälper till 
att fylla upp en stadig och uppdaterad FAQ.

- Kommunen blir mer tillgängliga, det går snabbare att hitta svar på er hemsida - alla 
tider på dygnet.

- Ju fler visningar en fråga får desto högre upp hamnar den - informationen känns 
alltid uppdaterad och aktuell.

- Google "gillar" forum - kommunen hamnar högre upp i google-sökningar och får 
mer trafik till hemsidan.

- Kommunen kan lägga in tydliga beskrivningar, bilder och filmer för att kunna för-
klara ännu bättre för besökare.

- Kommunen kan samla synpunkter och förbättringsförslag i forumet. 
- Kommunen får statistik på allt som sker i systemet: svarstider, vanligaste frågan, 

antal visningar och så vidare. Detta anser Kundo vara viktigt för att kunna förbättra 
verksamheten.

- Det är enkelt att dra igång med Kundo - det enda kommunen behöver göra är att 
lägga in en länk på hemsidan och ha ett uppstartsmöte med leverantören.
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Exempel på organisationer som använder Kundos forumfunktion:

Ängelholms kommun, Lidingö kommun, Livsmedelsverket, Apoteket, Arla, Härnö-
sands kommun, Upphandlingsmyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Sveriges 
Radio, Riksbanken, Kulturrådet, Systembolaget och Världsnaturfonden WWF.

Exempel på fördelar med Kundo Chat som Kundo själva belyser:

- Användarvänligt verktyg. En snygg, responsiv och användarvänlig chatt på hemsi-
dan. Lika enkel att använda för kommunen som för kommunens besökare.

- Ett personligt bemötande. En kundchatt gör att ni kan erbjuda den personliga när-
varo på kommunens hemsida som förväntas av era besökare.

- Snabbare ärendehantering. Snabbare än mail, enklare än telefon. En chatt hjälper 
kommunen att lösa kommunens besökares problem direkt.

- Smarta funktioner för effektiv kundservice. Färdiga svar, statistik, tilldelning av 
ärenden och flera andra funktioner som underlättar för kommunens kundservice.

- En chatt hjälper fler. En digital chatt ökar kommunens chanser till kontakt med fler 
målgrupper.

Kommunfullmäktige beslutade, i samband med demokratiberedningens slutbetän-
kande, 2017-08-21 § 120 att uppdra till kommunstyrelsen att ”att undersöka möjlig-
heter till snabb kommunikation med servicecentret via chat på vissa tider”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-09.

Bedömning
Nyttan av programvaran är att den förenklar kommunikationen och stödet till med-
borgare, turister och näringsliv. Det faktum att det är en digital lösning gör att den är 
mindre beroende av direkta möten eller samtal mellan människor. Detta har möjlig-
heten att både effektivisera anställdas arbete så att de kan utföra andra uppgifter 
när antalet möten och samtal kan minska och det kan användas i perioder när kom-
munen vill begränsa fysiska möten, så som i dagsläget. 

Att införa ett digitalt kundtjänstsystem följer den av kommunfullmäktige antagna digi-
taliseringsstrategins del Smart, effektiv och enkel förvaltning. Detta uppfylls bland 
annat genom att skapa en mer central punkt för informationsinhämtning för medbor-
gare, turister och näringsliv, frigöra tid som kan användas åt mer avancerade ären-
den och att en uppgift bara ska behöva lämnas en gång av privatpersoner, organi-
sationer, företag eller medarbetare.

Därutöver kan kommunstyrelsen avsätta centrala medel för att finansiera en eller 
flera av insatserna. Kommunchefen beslutar vilka insatser som ska finansieras 
centralt, grundregeln är att dessa insatser ska vara av kommunövergripande karak-
tär.

Kundo köps idag av flera kommuner och myndigheter.

Om kommunen går vidare med förslaget bör en mer detaljerad diskussion föras med 
kommunens dataskyddsombud för att undersöka personuppgiftsavtalet.
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Avtalen är 24 månader och faktureras med 12 månader åt gången för varje år och 
kan hantera upp till 15 inloggningar. Förslaget att skriva avtal på 36 månader skulle 
kosta 360 tkr totalt (10 tkr per månad), vilket är under direktupp-handlingsgränsen. 
Dock bör avtalet konkurrensutsättas. Alternativet är att avropa det från vår mjukva-
ruleverantör Atea. Atea tar cirka 5 % och det är inte alltid de lyckas få ner priset. I 
värsta fall är det en ökad kostnad på 18 tkr på tre år. Det räknas dock som upphand-
lat.

I avtalet ingår Kundo Chat (två flöden), Kundo Mail (fyra inkorgar), Kundo Forum (ett 
forum). Fler inlogg kostar: 500 kronor per månad för varje ytterligare användare.

Det hålls två utbildningar per år för att lära kommunanställda chattfunktionen, foru-
met, e-postsystemet och dashboarden med mera. 

Systemet/systemen har ingen uppstartskostnad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser inte dessa funktioner bör prioriteras under 
rådande förhållanden. I dagsläget finns funktionen att chatta med kommunen via Fa-
cebook. 

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att kommunen i dagsläget inte kan prioritera 
utökande kostnader för de föreslagna funktionerna och väljer därför avvakta med att 
fatta beslut om inköp av ett nytt system med dessa funktioner. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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