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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-09-15 2020/8 042

 

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  mattias.sundman@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till KOMMUNSTYRELSEN

Budgetuppföljning augusti 2020

Förslag till beslut 
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning augusti 2020 
varav framgår att 
 Resultatet för kommunen är +40,1 mkr. 
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +30,7 mkr.
 Investeringar 34,3 mkr. 
 Likvida medel 38,1 mkr.  

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen augusti 2020.

EKONOMIAVDELNINGEN

Linda Kjellin Mattias Sundman
Tf Ekonomichef Controller

Skickas till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Uppföljning mars
Borgholms Kommun  3

1 Kommunens verksamheter

1.1 Sammanställning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter augusti 2020.

 Preliminärt resultatet för kommunen är +40,1 mkr. Exklusive semesterlöneskuld 
+33,3 mkr.  

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +30,7 mkr.
 Investeringar 34,3 mkr.
 Likvida medel 38,1 mkr.

1.2 Ekonomisk analys
Finansförvaltningens budgetavvikelse för månaden är +32,2 mkr (juli +10,0 mkr) och 
förbättras med semesterlöneskulden +6,8 mkr. Den största skillnaden mellan juli och 
augusti är att det nya cirkuläret 20:32 prognostiserar ett betydligt lägre utfall för årets 
slutavräkning -6,3 mkr (cirkulär 20:28 -19,7 mkr). Då både generella statsbidraget och 
slutavräkningen ska periodiseras innebär detta skillnaden +15,8 mkr mellan juli och 
augusti i budgetavvikelse.        

Då faktureringen för äldreomsorgen inte ännu är klar redovisas endast dessa siffror 
preliminärt för Socialnämnden. De faktiska siffrorna för detta redovisas i delårsbokslutet. 

Driftredovisning 200831 (tkr)
 Årsbudget Periodens budget Periodens utfall Avvikelse

Total

1 Kommunstyrelsen 165 374 108 021 111 672 -3 651

2 Övriga nämnder 2 185 1 542 1 446 96

3 Borgholms Slott 3 022 -99 -1 724 1 625

6 Utbildningsnämnd 187 317 125 202 123 517 1 685

7 Socialnämnd 310 881 211 627 212 881 -1 254

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 392 340 52

9 Finansförvaltning -683 196 -456 014 -488 204 32 190

Summa -13 829 -9 329 -40 072 30 743
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-09-15 2020/8 042

 

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  mattias.sundman@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till KOMMUNSTYRELSEN

Fördelning av presentkort

Förslag till beslut 
att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Det har beslutats att alla tillsvidareanställda i Borgholms kommun, vikarier med vika-
riat på över tre månader samt timanställda med minst 40 % tjänstgöring per månad, 
får en påskpresent på 200 kronor för att handla lokalt. Det har även tagits beslut om 
att pengarna ska ges i form av ett presentkort som kan lösas in hos någon av våra 
lokala företagare. Detta för att säkerställa att pengarna når det lokala näringslivet.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-28 att dela ut ytterligare presentkort på 200 kr.

Beslutsunderlag
Fördelningen i procent av dessa presentkort framgår av cirkeldiagramet nedan. Slut-
satsen är att övervägande del av dessa inköp har gått till detaljhandeln och sällanin-
köp.    

Detaljhandel
 79%

Daglivarubutik
 20%

Café och 
resturang

 1%

Procent
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EKONOMIAVDELNINGEN

Linda Kjellin Mattias Sundman
Tf Ekonomi chef Controller

Skickas till
Ekonomiavdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-09-02 2015/36 214

 

Handläggare
Thomas Nilausen
Planarkitekt

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-881 15 Thomas.Nilausen@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14, reviderad 
planbeskrivning 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige
att anta förslag till detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. 

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom området samt 
att iordningsställa ett större våtmarkssystem inom den norra delen av området. 

Ärendet har tidigare varit uppe för beslut men har dragits tillbaka så Länsstyrelsen 
valt att överpröva planen. Förslaget har nu bearbetats och avsnitten om strandskydd 
och dagvattenhantering, som låg till grund för överprövan, har nu utvecklats.

Detaljplaneförslaget stämmer överens med kommunens fördjupning av översikts-
plan för Borgholm och Köpingsvik och hanläggs med utökat planförfarande. 

Beslutsunderlag
Plankarta.
Planbeskrivning, reviderad.

Bedömning
Ett antagande av detaljplanen stärker bostadsförsörjningen och ger möjlighet för in-
flyttning i kommunen. 

 

Anders Magnusson Thomas Nilausen
Tillväxtchef Planarkitekt

Skickas till
Kommunfullmäktige 
Tillväxtenheten
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Grundkartan är upprättad genom utdrag ur kommunens primärkarta.
Fastighetsredovisningen aktuell: 2018-06-11
Koordinatsystem: SWEREF99 16 30, Höjdsystem: RH2000

Plankartan är upprättad av Anna Sara Bergkvist och Lisa Argus, 
Metria AB, på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Borgholms kommun

Skala i A1

Orienteringskarta

BETECKNINGAR
Gräns för fastighet, samfällighet och
sämjedelningsområde

Traktgräns, alternativ gräns för fastigheter
och samfällighet med samma traktnamn,
samt med kvartersnamn

Servitutsgräns! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Bostadshus karterat efter husliv resp. tak

Uthus karterat efter husliv resp. tak

Transformatorbyggnad

Väg

Slänt
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNG Gångväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

GATA Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E Teknisk anläggning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1
Dagvattendamm, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2
Bräddningsyta, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

N Motionsanläggning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

P Parkering, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

V Småbåtshamn, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Vattenområden

W1
Vattenområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

W2
Småbåtshamn, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Utformning

lek Lekplats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

damm Damm. Största djup är 0,3 meter över nollplan, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

dike Område för dagvattenhantering (exempelvis svackdike), PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

e1 160 Största byggnadsarea per fastighet är 210 kvadratmeter varav huvudbyggnad maximalt får uppgå till
angivet värde i kvadratmeter byggnadsarea., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 15 Största byggnadsarea per byggnad är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras minst
2 meter från fastighetsgräns., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fastighet

d1 0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

d2 0 Största fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

Utformning

)
—

5,0 Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

))3,5 Högsta totalhöjd för komplementbyggnad är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

)
—

3,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter för byggnad inom ändamålet V, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b Lägsta grundläggningsnivå är 2,8 meter över nollplanet, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

a1
Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen. Allmän plats, PBL 4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan

Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiamter på minst 20 cm i diamater i brösthöjd (130 cm) inom
användningen NATUR.., PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt inom GATA och kvartersmark V - Småbåtshamn., PBL 4 kap. 17 §

ILLUSTRATIONER

Illustrationslinje - Strandskyddslinje

Illustrationsyta

a2

a2

a2

a2
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4Antagandehandling

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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5Antagandehandling

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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6Antagandehandling

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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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            
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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                    

Borgholm

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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12Antagandehandling

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.

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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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.

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 
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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. 
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 
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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.

  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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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.

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 
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

27



19Antagandehandling

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

Grönområdet vid Solbergamarken
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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
Enligt 7 kapitlet 18 g § miljöbalken återinträder strandskyddet automatiskt när en detaljplan 
upphävs eller ersätts. Kommunen får enligt 4 kapitlet 17 § plan- och bygglagen bestämma att 
strandskyddet enligt 7 kapitlet miljöbalken ska upphävas för ett område i detaljplan.
En illustrationslinje på plankartan visar den ungefärliga omfattningen av strandskyddet som 
återinträder. För att kunna utföra åtgärder inom detta område måste strandskyddet upphävas. 
På plankartan sätts en administrativ bestämmelse som redovisar att strandskydd upphävs för 
GATA och V, småbåtshamn. Nedan redogörs för vilka särskilda skäl som enligt 7 kapitlet 18 c 
§ miljöbalken motiverar ett upphävande av strandskyddet inom de aktuella områdena. 

Särskilda skäl för upphävande av strandskydd inom V småbåtshamn

- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

Småbåtshamnen inom området kunde med 1986 års detaljplan börja anläggas. Den har sedan 
dess utvecklats till en välskött och väletablerad plats inom området. Platsen är inte inhägnad 
utan bär en tydlig karaktär av småskalighet och är öppen och tillgänglig. I den nya detaljplanen 
utökas hamnytan något åt söder, en yta som redan idag är grusad och i anspråkstagen för viss 
uppställning av båtar. Det blir också tillåtet att uppföra ytterligare byggnader inom den östra 
delen av hamnområdet där det idag finns en mindre bod på redan underhållna gräsytor. I övrigt 
följer gränserna i detaljplanen det befintliga hamnområdet. 

- Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

Hamnen är välbyggd och i gott underhållet skick och det är uppenbart att det finns ett stort 
intresse av att hålla hamnverksamheten levande och det har även efterfrågats från användarna 
att kunna ha en större byggnad inom området för skydd och underhåll av båtar. Kommunen ser 
inte att det är lämpligt med någon större byggnad av den typen inom hamnområdet men ser 
att ett möjliggörande av ytterligare förråds- och förvaringsbyggnader skulle gynna hamnens 
fortlevnad. Den typen av byggnad placeras bäst tillsammans med redan befintlig byggnad i 
östra delen av hamnområdet då dess funktion är direkt kopplad till båtlivet. 

Särskilda skäl för upphävande av strandskydd inom GATA

- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften

Redan idag finns en tydlig förlängning av Flundregatan, som kommer västerifrån och leder in i 
planområdet, ned till hamnen. Vägen är väl etablerad och legaliseras i och med detaljplanen då 
det bedöms sakna betydelse för strandskyddets syfte. 
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Kommunens bedömning är att ett upphävande av strandskyddet inom utpekade delar är förenligt 
med strandskyddets två syften, att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden 
och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, då marken som kräver ett upphävande av 
strandskydd redan idag används för de ändamål som detaljplanen säkrar. 

Strandskydd för W1, vattenområde ska inte upphävas. 

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

Dagvatten
Ett genomförande av planförslaget ger mer hårdgjord yta på mark som idag utgörs av 
grönytor vilket genererar mer dagvatten som behöver hanteras. Kommunen har låtit ta 
fram en dagvattenutredning, Rapport – Geoteknik och dagvatten, Structor, 2017-05-30, 
samt kompletterande utredning, PM komplettering dagvatten - skyfall, Solbergamarken, 
Borgholm, 2020-06-29, innehåller ett översiktligt förslag för placering, funktion och 
utformning av en dagvattenlösning i området. Nedan följer utdrag ur utredningen samt 
information från konsult  ansvarig för dagvattenutredning.

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

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.

Markytor i utfyllda områden ska anläggas så att ytvatten och dräneringsvatten rinner 
bort från byggnader och vägar. 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. 

Dimensionerande flöden och volymer
Avrinningsområdets yta är drygt 11 ha, varav drygt 5 ha naturmark. Beräkningarna i 
dagvattenutredningen visar att en dagvattendamm kan dimensioneras utifrån ett tio-års 
regn med varaktighet på 18 timmar och för fem-års regn är dimensionerande varaktighet 
12 timmar. Dimensionerat flöde till systemet är ca 18 l/s. Dammen 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 + 1,8 meter. 
Ytan kan bli ca 1500 kvm, med en totalvolym på ca 1000 kubikmeter och utjämningsvolym 
på 600-800 kubikmeter.
Kompletterande beräkningar avseende skyfallssituationer styrker den tidigare  
dimensioneringen av dagvattendammen. Kompletterande utredning föreslår ett strypt 
utlopp på 5 l/s vilket ger längre uppehållstider i dammen med förbättrad sedimentering 
och rening som följd. Utredningen föreslår också att dammen förses med ett sekundärt 
utlopp för att kunna hantera skyfallssituationer. Det sekundära utloppet dimensioneras 
för 20-års återkomsttid med en rinntid på 10 minuter samt för flöden på 50 l/s för att 
undvika översvämning och fortsatt kunna åstadkomma rening av dagvatten.   

Dagvettendamm, utjämning och behandling
En dagvattendamm bör placeras strax norr om bebyggelsen där nivåskillnaden till tänkt 
bebyggelse i söder är tillräckligt stor för att det ska kunna bli bra fall mot dammen och 
där det finns förutsättningar att bygga en damm med tillräcklig utjämningsvolym. 
Dammen bör utöver utjämning ha följande funktioner:
• Partikelavskiljning  - sker genom anpassad uppehållstid och flödesväg. 
• 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.
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• Flödesreglering  - för reglering av vattnet och fördelning mot dammar nedströms.
• Estetik  - en vacker utformning uppfattas positivt och ger en förhöjd upplevelse 
som rekreationsområde.

Fastigheten, på vilken dagvattendamm ska placeras, kommer efter fastighetsreglering 
övergå till kommunal ägo. Fastighetsägaren  ansvarar för underhåll och till det knutna 
kostnader. Tillfart för underhållsfordon till dammen sker från den gångstig som går 
genom planområdets mitt.

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.

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.

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.

Klimatförändringar
Förväntad havsnivåhöjning är +0,7m till +0,8m enligt SMHIs klimatscenario RCP8,5. 
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Nivåhöjning + normal vattenståndsvariation gör att dammen inte säkert ligger över havets 
nivå om hundra år. Vatten riskerar att strömma baklänges in i dammen vid högvatten, 
men förmodligen inte vid normalvattenstånd. Saltvatten kan tränga in i dammen utan 
att funktionen blir förstörd, men när havets medelnivå är ca +1,0m över nuvarande nivå  
bör dammen byggas om (utöka ytan på den med hjälp av en vall) för att den ska ha 
tillräcklig utjämningsvolym och fungera som tänkt. Vid havsnivåhöjning till +1,0m över 
nuvarande nivå ligger den föreslagna dagvattendammen i strandkanten och dammen 
bör redan från början erosionsskyddas på utsidan. Klimatförändringar kan även leda till 
ökad intensitet på nederbörden. Det är vanligt att dagvattensystem dimensioneras 25-
30% för stora för att kunna hantera det. Det finns plats och möjlighet att göra det från 
början eller när behovet uppstår om 50 år.

De närmaste 50 åren kommer dagvattensystemet att kunna fungera som tänkt och 
därefter kan dammen utökas och skyddas med hjälp av en vall så att utjämnings 
och reningseffekten blir tillräcklig ytterligare 50 år, totalt 100år. Det finns plats och 
utrymme att ändra dammens design och att utöka den för att klara framtida behov. I 
ett ännu längre perspektiv (>100 år) kan havsnivån stiga mer. Föreslagna groddammar 
nedströms dagvattendammen kan regelbundet komma att översvämmas av havet vid 
högvattennivåer redan under nuvarande förhållanden.

Dagvatten inom östra sidan
Genom den östra sidan av planområdet går det idag ett dikesstråk som leder ut dagvatten 
från söder och områden uppe på klinten till våtmarksområdet inom planens nordöstra 
del. Dagvatten söderifrån leds i slutna ledningar som går via Stenstigen, ut på vad som 
idag är planlagt som parkmark och vidare fram till en punkt i höjd med Bergstigen i 
närheten av den östra plangränsen. Från denna punkt går vattnet i ett öppet dike genom 
en skogsdunge för att sedan mynna ut i våtmarksområdet i norr. 
I detaljplaneförslaget föreslås bostadsmark inom den östra sidan av planområdet där det 
idag är parkmark och där det öppna diket för dagvatten går. För att möjliggöra för en 
fortsatt hantering av dagvatten inom den östra sidan föreslås en omledning av dagvattnet 
till ett nytt dike som skapas längs med den östra plangränsen. Den nya dikessträckningen 
ligger inom ett område med en bredd av ca 14 meter och ett anläggande är ett lämpligt 
tillfälle att förse diket med förbättringsåtgärder avseende fördröjning och rening. Ett 
alternativ skulle kunna vara att skapa trappor i diket för att förlänga uppehållstiden för 
vattnet och därigenom erhålla ytterligare sedimentation. Gräs är en vanlig vegetation i 
diken vilket med fördel kan tillåtas växa till sig då det ger en bättre sedimentation. 
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Gröna linjer visar kulverterade dagvattenledningar, blå streckad linje visar det öppna 
dikets sträckning som det går idag och röd linje visar dikets nya sträckning. 
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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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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 115

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115 Dnr 2015/36 214 KS

Detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva kommunfullmäktigebeslut 2020-04-20 § 61.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 § 61 att anta detaljplan för Solberga 3:1 
med flera fastigheter. Sedan beslutet anslagits har Länsstyrelsen i Kalmar län kom-
mit med invändningar mot att planbeskrivningen inte innehåller text om särskilda 
skäl för upphävande av strandskydd som finns med i granskningsutlåtandet som 
tillhör ärendet.

Till följd av detta har länsstyrelsen meddelat att detta skulle vara skäl för att upphä-
va beslutet om det inte rättas av kommunfullmäktige. 

I förslaget till rättelsebeslut har inget som inte fanns i antingen planbeskrivningen 
eller granskningsutlåtandet lagts till.

Textens som föreslås läggas till är på sida 28 och är som följer:

På plankartan sätts en administrativ bestämmelse som redovisar att strandskydd 
ska upphävas för GATA och V, småbåtshamn. Områdena ligger inom strand-
skyddszonen och särskilda skäl krävs för att upphäva strandskyddet. Nedan redo-
görs för vilka särskilda skäl som motiverar ett upphävande av strandskyddet inom 
de aktuella områdena.

Särskilda skäl 

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

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

Att upphäva strandskyddet för GATA förbättrar tillgängligheten till platsen som re-
dan 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. 

NATUR lämnas utanför område där strandskydd ska upphävas för en senare pröv-
ning i samband med vattenverksamhet.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 115

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Till planbeskrivningen har det infogats en ny plankarta för att förtydliga förslaget till 
planbeskrivning.

Efter kommunstyrelsens beslut 2020-05-26 § 93 har Länsstyrelsen i Kalmar län 
kommit med ytterligare invändningar mot detaljplanens utformning, varför ordföran-
de bara valt att lyfta kommunstyrelsens förslag till beslut första att-satsen. 

Till dagens sammanträde har presidiet valt att lyfta ur kommunstyrelsens förslags 
andra att-sats eftersom Länsstyrelsen i Kalmar län set kommit med invändningar 
på förslaget som kommunstyrelsens fått att yttra sig om.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-05-26 § 93 Rättelsebeslut; Detaljplan Solberga 3:1 med 
flera fastigheter, Solbergamarken.
Förslag till reviderad planbeskrivning, 2020-05-15.
Plankarta Solberga 3:1 med förtydligande a2.

Bedömning
Om inte kommunen inte fattar ett rättelsebeslut riskerar planen att upphävas.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut första att-satsen.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunfull-
mäktige stödjer Ilko Corkovic förslag till beslut.

______________
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Miljö- och byggnadsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(67) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-25 

Paragrafer 
§§ 160 - 189 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 178 Dnr S2015-000231 

Solberga 3:1, detaljplan för bostäder, beslut om 
antagande 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna 
detaljplanen med tillhörande granskningsutlåtande och besluta om 
antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
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. 
 
För området finns två detaljplaner som delas i fastighetsgränsen mellan 
Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. Detaljplanen för fastigheten Tings Ene 
1:14 fastställdes 1966. Detaljplanen för Solberga 3:1 fastställdes 1987. 
Marken, som i det nya detaljplaneförslaget 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 naturvärden 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 
kommerdammarna dock att kräva skötsel vilket bekostas av 
fastighetsägaren som efter fastighetsregleringar blir kommunen. 
 
Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2019-09-12, §107 
Tjänsteskrivelse, 2019-09-09 
Plankarta, 2019-09-09 
Planbeskrivning, 2019-09-09 
Granskningsutlåtande, 2019-09-09 
Undersökning, 2014-11-12 
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Miljö- och byggnadsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(67) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-25 

Paragrafer 
§§ 160 - 189 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Utredningar tillhörande planen, tillgängliga via 
Borgholms kommuns hemsida 
1. Geologisk markundersökning 
2. Geoteknisk utredning 
3. Dagvattenutredning 
4. Naturvärdesinventering 
5. Artskyddsutredning 
6. Fördjupad artskyddsutredning 
7. Artskyddsutredning Långbensgrodan 
8. Kulturmiljöutredning 
9. Miljökonsekvensbeskrivning 
10. Arkeologisk undersökning 

Bedömning 
Lagstöd 
PBL 4 kap, PBL 5 kap 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

Motivering  
Planförslaget möjliggör bebyggelse i ett område som tidigare pekats ut som 
utvecklingsområde i fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm – 
Köpingsvik. Planen jobbar med förtätning som metod vilket skonar den 
viktiga jordbruksmark som omger Borgholm och Köpingsvik samt ger 
underlag för fler permanentboende i Borgholms kommun. Planförslaget 
stämmer också överens med dess intention att med hjälp av exploatering 
skapa ekonomiska förutsättningar för att iordningställa det våtmarksområde 
som sträcker sig längs med kusten vid Solberga. 

Beslutet skickas till 
Beslutet skicks till sökande 

Beslutet skickas till kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-01 172

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172 Dnr 2019/216 003 KS

Riktlinjer för medborgardialog för genomförande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelse 
att anta riktlinjer för genomförande av medborgardialog.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2017-08-21 § 120 demokratiberedningens slutrap-
port. 

Demokratiberedning föreslog slutrapporten bland annat att formerna för dialog med 
medborgarna ska utvecklas för att ”fördjupa demokratin för medborgare och förtro-
endevalda, samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politis-
ka processen”. 

Kommunfullmäktige 2019-12-09 § 249 antog policy för medborgardialog som utfor-
mats av förvaltningen utifrån rapporten som visar vad en medborgardialog innebär. 
Förvaltningen föreslog också riktlinjer för genomförande av medborgardialog för 
kommunstyrelsen 2019-11-26 § 175. Kommunstyrelsen återremitterade riktlinjerna 
för att förenkla dem, anpassa dem mer efter kommunens tillgängliga resurser och 
tydliggöra politikernas roller. Vikten av att deltagare i medborgardialogen informe-
ras väl i förväg belystes under sammanträdet. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 175 Policy för medborgardialog samt rutin för ge-
nomförande.
Förlag till riktlinjer för genomförande av medborgardialog.
Tjänsteskrivelse, 2020-07-14.

Bedömning
I förslaget har det som i det tidigare förslaget hette kapitel 6 tagits bort för att ge 
kommunen större möjlighet att utforma varje medborgardialog efter sin kapasitet 
och resurser vid det tillfället och hålla riktlinjerna aktuella, även om Sveriges kom-
muner och Regioner ändrar sina förslag på metoder. Det nya förslaget på riktlinjer 
har också förenklat och kortat ner fler av de andra kapitlen, ändrat rubriceringen av 
flera stycken och delar samt lagt större vikt på prioritering utefter kommunens re-
surser och kompetens.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Riktlinje
Sida
1(30)

Datum
2020-09-22

Riktlinjer för 
genomförande av 
medborgardialog
Antaget av kommunstyrelsen XXX-XX-XX § XX
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Borgholms kommun
Datum
2020-09-22

     
     

Sida
2(30)

Riktlinjer för genomförande av medborgardialog

Innehållsförteckning
1 Inledning ............................................................................4

1.1 Bakgrund ...............................................................................................4
1.2 Innehåll och läsanvisning ......................................................................4
Vägledande punkter i utformandet av medborgardialog..................................5
Följande sju principer fastställs av den antagna policyn för medboragdialog 

och syftar till att forma en gemensam grund för arbetet med 
medborgardialoger i Borgholms kommun:.............................................5

1. Dialog ska utvecklas med alla medborgargrupper ................................5
2. Medborgardialog är de förtroendevaldas ansvar...................................5
3. Syftet med medborgardialog ska vara tydligt uttryckt............................5
4. Rollerna vid medborgardialog ska vara tydliga......................................5
5. Vikten av att lyssna och ställa frågor .....................................................5
6. Vikten av god kommunikation och återkoppling ....................................5
7. Medborgardialoger ska utvärderas och utvecklas löpande ...................5
För att uppfylla dessa principer ska följande fyra punkter ligga till grund för 

planeringen av en medborgardialog: .....................................................5

2 Välja medborgardialog......................................................6
2.1 Vad är medborgardialog? ......................................................................6
2.2 Medborgardialog - en process...............................................................6
2.3 Hur och när beslutar vi att genomföra medborgardialog? .....................7

3 Planera medborgardialog.................................................8
Identifiera fråga......................................................................................8

3.1 8
3.1.1 Vad ska medborgardialogen handla om?..............................................8

3.1.2 Syftet .....................................................................................................8

3.2 Kvalitetssäkra och definiera påverkbarhet.............................................8
3.2.1 Varför ska vi ha medborgardialog och hur stor påverkansnivå ska 

medborgarna få? ...................................................................................8

3.3 Målgruppsanalys .................................................................................10
3.3.1 Vem är målgruppen för medborgardialogen?......................................10

4 Genomföra medborgardialog.........................................11
4.1 Roller ...................................................................................................11
4.1.1 Praktiskt genomförande.......................................................................12

4.1.2 Lyssna .................................................................................................12

4.2 Metoder ...............................................................................................12
4.3 Kommunicera och återkoppla..............................................................13
4.3.1 Hur kommunicerar vi vid en medborgardialog?...................................13

4.3.2 Hur återkopplar vi till deltagarna?........................................................14

4.6.3 Hur återkopplar vi till medborgarna?.....................................................14

5 Utvärdera medborgardialog ...........................................16
5.1 Hur utvärderar vi medborgardialogen?................................................16

6 Verktygslåda....................................................................17
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Borgholms kommun
Datum
2020-09-22

     
     

Sida
3(30)

Riktlinjer för genomförande av medborgardialog

6.1 Aktivitetsplan .......................................................................................17
6.2 Tillgänglighet .......................................................................................17
6.3 Utrustning ............................................................................................17
6.4 Dokumentation ....................................................................................17
6.5 Finansiering .........................................................................................18
6.6 ”Morötter”.............................................................................................18

1 Inledning..............................................................................4
1.1 Bakgrund ...............................................................................................4
1.2 Innehåll och läsanvisning ......................................................................4
Sammanfattning...............................................................................................5

2 Välja medborgardialog ........................................................5
2.1 Vad är medborgardialog? ......................................................................5
2.2 Vad är inte medborgardialog? ...............................................................6
2.2.1 Brukardialog ..........................................................................................6

2.2.2 Samråd/Granskning................................................................................6

2.3 Sammanfattning- varför medborgardialog? ...........................................6
2.4 Medborgardialog - en process...............................................................6
2.5 Hur och när beslutar vi att genomföra medborgardialog? .....................6

3 Planera medborgardialog ....................................................7
Vad ska medborgardialogen handla om?........................................................7
3.1 Syftet .....................................................................................................7
3.2 Varför ska vi ha medborgardialog och hur stor påverkansnivå ska 

medborgarna få? ...................................................................................8
3.3 Vem ska dialog föras med .....................................................................9
3.3.1 Vem är målgruppen för medborgardialogen?........................................9

4 Genomföra medborgardialog ............................................10
4.1 Rollerna ...............................................................................................10
4.2 Är medborgardialog partipolitik?..........................................................11
4.3 Vem gör vad under medborgardialogen?............................................11
4.4 Lyssna .................................................................................................11
4.5 Vilken metod ska vi använda?.............................................................12
4.6 Kommunicera och återkoppla..............................................................12
4.6.1 Hur kommunicerar vi vid en medborgardialog?...................................12

4.6.2 Hur återkopplar vi till deltagarna?........................................................13

4.6.3 Hur återkopplar vi till medborgarna?.....................................................13

5 Utvärdera medborgardialog...............................................14
5.1 Hur utvärderar vi medborgardialogen?................................................14

6 Exempel på metoder .........................................................15
6.1 Informationsmöte.................................................................................15
6.2 E-panel ................................................................................................16
6.3 Enkäter/undersökningar ......................................................................16
6.3.1 Olika typer av enkäter..........................................................................17

6.3.2 Analysera enkäten innan utskick .........................................................17

6.4 Fokusgrupp..........................................................................................17
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Riktlinjer för genomförande av medborgardialog

1 Inledning

1.1 Bakgrund
Borgholms kommun har genom sina olika verksamheter en löpande och 
ständigt pågående kontakt och dialog med medborgarna. Dagligen sker 
möten och samtal mellan medarbetare och medborgare, men även mer 
systematiskt genom brukardialoger och fokusgrupper, enkäter till elever och 
föräldrar, i samråd kring planer, bygglov etcetera.

Medborgardialog är de förtroendevaldas verktyg för att lyssna på och ta 
intryck av kommuninvånarnas åsikter. Av slutrapporten från 
kommunfullmäktiges demokratiberedning (antagen 2017-08-21 § 120) 
framgår att formerna för dialog med medborgana ska utvecklas för att 
”fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda, samt främja att 
medborgarnas åsikter och idéer tas till vara i den politiska processen.  
Kommunstyrelsen har därefter fått i uppdrag att ta fram en policy för 
medborgardialog och utbilda politikerna i hur en god medborgardialog 
genomförs. 

Eftersom alla nämnder och eventuella beredningar kan använda 
medborgardialog som ett verktyg i det politiska arbetet har en policy med 
principer tagits fram för att ha en gemensam grund att stå på vid 
medborgardialoger. Principerna utgör det ramverk som ska följas när 
dialoger genomförs och lägger grunden till ett öppet och demokratiskt 
förhållnings-sätt vid medborgardialoger i Borgholms kommun. 

1.2 Innehåll och läsanvisning

Denna rutinDessa riktlinjer bygger på Borgholms kommuns policy för 
medborgardialog och ger utifrån principerna i policyn konkreta råd om hur 
man planerar och genomför en medborgardialog. Rutinen Riktlinjerna 
angårriktar sig både till förtroendevalda och till tjänstepersoner.

Syftet med riktlinjerna är att förtydliga hur medborgardialoger kan 
genomföras i enlighet med antagen policy och inspirera nämnder och 
beredningar att använda sig av invånarnas åsikter som stöd i 
beslutfattandet i större utsträckning rutinen är att svara på frågan ”Hur gör 
man?” men också att inspirera. Ansvaret för huvuddelen av aktiviteterna 
ligger på tjänstepersoner men ansvaret för de grundläggande principerna 
ligger hos de förtroende-valda.

Rutinen Riktlinjerna är uppbyggd utifrån följande övergripande kapitel:
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1. Inledning
2. Välja medborgardialog
3. Planera medborgardialog
4. Genomföra medborgardialog
5. Utvärdera medborgardialog
6. Exempel på metoder
76. Verktygslåda

Kapitel tre till fem innehåller en eller flera principer från policy för 
medborgardialog. Varje princip följs av material för att kunna arbeta 
praktiskt med de olika delarna och avslutas med en checklista. .

Gå igenom checklistan för att försäkra dig om att inga viktiga delar i 
planering eller genomförande missas.

Rutinen för medborgardialog finns både i digitalt och tryckt format och ska 
enkelt kunna revideras för fortsatt utveckling av metoder och arbetsformer.

Borgholms kommun har använt både Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) och andra kommuners modeller och metoder för medborgardialog 
som inspiration och källa till denna rutin.

SammanfattningVägledande punkter i utformandet av 
medborgardialog

Följande sju principer fastställs av den antagna policyn för medboragdialog 
och syftar till att forma en gemensam grund för arbetet med 
medborgardialoger i Borgholms kommun:

1. Dialog ska utvecklas med alla medborgargrupper
2. Medborgardialog är de förtroendevaldas ansvar
3. Syftet med medborgardialog ska vara tydligt uttryckt
4. Rollerna vid medborgardialog ska vara tydliga
5. Vikten av att lyssna och ställa frågor
6. Vikten av god kommunikation och återkoppling
7. Medborgardialoger ska utvärderas och utvecklas löpande

För att uppfylla dessa principer ska följande fyra punkter ligga till grund för 
planeringen av en medborgardialog:

 Politikerna/nämnden beslutar om alla typer av medborgardialog.
 Det ska framgå vilken möjlighet medborgarna har att påverka.

Inga beslut fattas.
 Inga löften ges.

Tydlighet med vilka förutsättningarna är, vad som är ekonomiskt och 
 praktiskt möjligt att genomföra.
 Politikerna/nämnden beslutar om initierandet av alla typer av 

medborgardialoger.
 Det ska framgå vilken möjlighet medborgarna har att påverka.
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 Inga löften ska ges och inga beslut ska eller kan fattas.
Tydlighet med vilka förutsättningarna är, vad som är ekonomiskt och 

praktiskt möjligt att genomföra. 
 Vår värdegrund Välkomnande – Utvecklande – Tillsammans ska 

alltid genomsyra medborgardialogerna.
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2 Välja medborgardialog

2.1 Vad är medborgardialog?
Medborgardialog är ett komplement till den representativa demokratin och 
ger medborgarna möjlighetär en av flera möjligheter Borgholms invånare 
har att delta och påverka även mellan valen. Det är alltså helt politikernasett 
forum för kommunens politiker att möta medborgarna kommunens 
medlemmar och fördjupa kontakten mellan väljare och förtroendevalda. 
Syftet är att skapa större delaktighet och inflytande för medborgarna i 
utvecklingen av Borgholms kommun. Medborgardialogerna är tillfälliga och 
ägs av den nämnd eller beredning som initierat den. En medborgardialog 
ska inte likställas med en Brukardialog (används i utvärdering av 
kommunens tjänster) eller ett/en Samråd/Granskning (dessa rör plan- och 
bygglovsprocessen och är lagreglerad).

Genom att skapa forum och tillfällen för möten och dialog får de förtroende-
valda möjlighet

 att lyssna av opinionen,
 att ta del av enskilda människors synpunkter och förslag till 

utveckling i en viss fråga. 

Det ger de förtroendevalda olika perspektiv och ett breddat underlag inför 
olika beslut. Kommunen kan på så sätt bättre möta medborgarnas behov.

Från medborgarnas perspektiv ger dialogen möjlighet

 att få mer insyn,
 att framföra sin uppfattning och
 att påverka utvecklingen. 

En positiv följd är att medborgarnas kunskap, förståelse och engagemang 
för den gemensamma utvecklingen och resurserna kan öka.

Medborgardialogens syfte ska rymma följande två punkter:

2.2 Vad är inte medborgardialog?
Det är viktigt att göra skillnad på medborgardialog och så kallad brukar-
dialog. 

2.2.1 Brukardialog
Brukardialogen handlar om uppföljning, om hur nöjda brukare/medborgare 
är med kommunens service, bemötande eller kvalitet. Brukardialogen 
genomförs av tjänstepersoner och är viktigt för uppföljning och utveckling av 
våra tjänster, men berörs inte närmare här.
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2.2.2 Samråd/Granskning
Medborgardialog ska inte heller blandas samman med den lagstadgade 
plan- och bygglovsprocessen när kommunen genomför samråd och 
granskning av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, planprogram 
eller detaljplaner. Det är även här tjänstepersoner som ansvarar för att 
genomföra samråd och granskning, även om förtroendevalda ibland deltar.

2.3 Sammanfattning- varför medborgardialog?
 För att öÖka och ta tillvara medborgarnas delaktighet, intresse och 

engagemang för viktiga samhällsfrågor.
 För att fFörtroendevalda får ska ett öka sittt underlag för att fatta bra 

beslut.

2.42.2 M
edborgardialog - en process

Nedanstående modell sammanfattar processen som en medborgardialog 
är; från att frågan identifieras och planeras till genomförande, återkoppling 
och slutligen utvärdering. 

Modellen kan användas som en processkarta, för att designa 
medborgardialogen.

Planera dialog
 Identifiera fråga
 Kvalitetssäkra och 

definiera 
påverkbarhet

 Målgruppsanalys

Genomföra dialog
 Roller
 Metoder
 Kommunikation 
  och återkoppling

Utvärdera dialog
 Analysera
 Ta intryck
 Gemensamt 

lärande/styreffekt

2.52.3 H
ur och när beslutar vi att genomföra 
medborgardialog?

Det är politikerna som bestämmer vilka frågor det ska föras medborgar-
dialog om. Alla nämnder och beredningar har möjlighet att i sitt arbete 
använda sig av medborgardialoger för att inhämta medborgarnas olika 
perspektiv och synpunkter och för att informera om pågående politiskt 
arbete och framtidsfrågor. 

Inom varje uppdrag hålls en workshop där nämnden/beredningen planerar 
medborgardialog.
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3 Planera medborgardialog
Princip 2: Medborgardialog är de förtroendevaldas ansvar
Det är alltid de förtroendevalda som initierar en medborgardialog. Beslut om 
att genomföra en medborgardialog bör fattas i bred politisk enighet i nämnd/ 
styrelse/beredning, även om beslut att initiera en medborgardialog kan 
fattas med enkel majoritet.

Identifiera fråga

3.1

3.1.1 Vad ska medborgardialogen handla om?

Princip 3: Syftet med medborgardialog ska vara tydligt uttryckt
Var tydlig med vilken fråga dialogen handlar om. Det finns säkert många 
angränsande frågor som också engagerar, men det är svårt att få ett klart 
resultat av dialogen om den svävar ut över olika ämnen.

Utöver själva ämnet för dialogen måste det också finnas tydliga ramar. 
Enklast är om den fråga som diskuteras kan ses som helt isolerad och inte 
har några allt för omfattande konsekvenser för någonting annat. Men ofta är 
det inte så enkelt. Ett val kan innebära att man måste försaka något annat.

Klargör vilka ramar ämnet för dialogen har, och var beredd att styra den. 
Det betyder samtidigt att du måste vara beredd att hantera andra frågor 
som dyker upp.

Checklista
□
□

□

Hur pass översiktlig eller detaljerad vill vi att medborgardialogen ska vara?
Kan frågan behandlas som ett slutet system, eller har den förgreningar ut i 
hela verksamheten – och var går då gränsen för medborgardialogen?
Är aktiviteten självklar, eller kan den ställas i motsats till andra satsningar?

3.13.1.2 Syftet

Princip 3: Syftet med medborgardialog ska vara tydligt uttryckt
Tydlighet är den viktigaste nyckeln till en lyckad medborgardialog. Innan 
nämnden fattar ett beslut om medborgardialog måste det prövas om frågan, 
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ärendet, är lämplig för en dialog. Att bjuda in till medborgardialog skapar 
förväntningar. Det är därför viktigt att vara tydlig med syftet med dialogen.

Dialogen ska uppfattas som meningsfull. Vilken möjlighet medborgaren har 
att påverka ska framgå vid starten av varje medborgardialog. Det är också 
viktigt att vara tydlig med att inga beslut fattas och inga löften ges i sam-
band med dialogen.

3.2 Kvalitetssäkra och definiera påverkbarhet

3.23.2.1 Varför ska vi ha medborgardialog och hur stor 
påverkansnivå ska medborgarna få?

Dessa riktlinjer, tillsammans med policyn, fastställer att Borgholms kommun 
inte kan förväntas ha full kommunskap om dess medlemars åsikter i alla 
frågor som direkt rör dem. Medborgardialoger är ett sätt för 
förtroendevaldae och tjänstepersoner att få mer kunskap om invånares 
värderingar, prioriteringarm och åsikter för att kunna fatta bättre beslut i 
vissa fall.

Att anta riktlinjer för dessa strukturerar och effektiviserar detta verktyg. Som 
en måttstock har Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram en 
delaktighetstrappa (se Figur 1 och Figur 2). Den visualiserar behovet att av 
identifiera vad som är syftet med varje enskild medborgardialog. 

Dessa riktlinjer möjliggör alla utom det sista steget. Detta eftersom det sista 
tar kompetens från nämnderna och beredningarna som inte sanktionerats 
av kommunfullmäktige. Dessutom förordas användande av de lägre stegen i 
delaktighetstrappan i Borgholms fall, då de övre stegen kräver mer 
resurser.Delaktighetstrappan är Sveriges Kommuner och Landstings modell 
som man kan ta hjälp av för att designa dialogen utifrån hur mycket 
invånarna ska få vara med och påverka. Modellen ger vägledning om både 
metodval och på vilket sätt medborgaren kan påverka samt beskriver 
kännetecken för de olika stegen.

Trappan som modell kan vara förvillande. Det är inte bättre eller sämre att 
vara på något av stegen utan det gäller att hitta en lämplig nivå i förhållande 
till syfte.

Checklista
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□

□

□

Vi förtroendevalda är påverkbara
Det är en fråga medborgarna är intresserade av
Vi förtroendevalda behöver mer kunskap om invånarnas värderingar, 
prioriteringar och åsikter kring frågan för att kunna fatta det bästa beslutet
Nivån för dialogen är fastställd

Figur 1. 

Figur 2.
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3.3 Vem ska dialog föras medMålgruppsanalys

Princip 1: Dialog ska utvecklas med alla medborgargrupper
De förtroendevalda har ansvar att företräda och nå ut till alla medborgar-
grupper i Borgholms kommun. Alla gruppers behov ska värnas, inte bara de 
resursstarka som har förmåga att uttrycka sin åsikt. Det är viktigt att göra 
noggranna målgruppsanalyser för att skapa dialogforum som möter 
människor utifrån olika förutsättningar. 

Vid genomförande av medborgardialog ska hänsyn tas till den aktuella 
målgruppens särskilda förutsättningar för deltagande. Barns och ungas rätt 
att komma till tals ska beaktas särskilt.

3.3.1 Vem är målgruppen för medborgardialogen?
Vem som är målgruppen för medborgardialogen beror på frågan och ibland 
finns flera målgrupper för samma fråga. Att de förtroendevalda har ansvar 
att företräda och nå ut till alla medborgare i Borgholms kommun innebär inte 
att alla som bor, verkar eller vistas i Borgholm är målgruppen varje gång.

Utgå från syfte och ämne för dialogen och fundera över vilka målgrupperna 
är för den aktuella medborgardialogen. Medborgardialog handlar inte om att 
få ett representativt urval av befolkningen. Om målet är att få ett statistiskt 
säkerställt resultat är det en opinionsundersökning man bör göra. Något 
som inte berörs närmare i detta styrdokumentnna handbok.
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Som hjälp i målgruppsanalysen kan man använda en modell med två 
dimensioner; berörd respektive aktiv. Dimensionerna kan vara höga eller 
låga. De mycket berörda och mycket aktiva kommer automatiskt vara 
delaktiga i medborgardialogen.

De som är lite berörda men mycket aktiva deltar ofta och kan vara en 
utmaning att använda på rätt sätt. Gruppen som är mycket berörd men lite 
aktiv kommer däremot inte automatiskt att delta, men är kanske den grupp 
vars perspektiv kommunen främst eftersöker i dialogen.

Låt resultatet av analysen påverka valet av metod för respektive målgrupp i 
nästa kapitel. Om man väljer att blanda målgrupper från olika fält i modellen, 
till exempel experter och lekmän, kan risken bli att lekmännens lust att 
samtala dämpas.

Figur 3.

Checklista
□
□

□

Hur pass översiktlig eller detaljerad vill vi att medborgardialogen ska vara?
Kan frågan behandlas som ett slutet system, eller har den förgreningar ut i 
hela verksamheten – och var går då gränsen för medborgardialogen?
Är aktiviteten självklar, eller kan den ställas i motsats till andra satsningar?

4 Genomföra medborgardialog
I detta kapitel beskrivs vad man ska tänka på när man genomför en 
medborgardialog. Mer information om olika metoder finns att tillgå via 
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Sveriges kommuner och Regioners (SKR) hemsida och användbara verktyg 
vid en medborgardialog finns längts bak i handbokendetta styrdokument.

4.1 Rollerna

Princip 4: Rollerna vid medborgardialog ska vara tydliga
Förtroendevalda och tjänstepersoner har olika roller i samband med en 
medborgardialog. 

Förtroendevalda

 ansvarar för dialogen med medborgarna, eftersom det är de som 
fattar beslut. 

Tjänstepersoner

 ansvarar för det praktiska genomförandet, för planering och efter-
arbete. 

 ansvarar även för dokumentationen. 

Särskilda inbjudna tjänstepersoner kan delta i rollen som expert kring 
dialogens tema.

Politikernas ansvar betyder inte att de alltid praktiskt måste genomföra den. 
Vid exempelvis enkäter/undersökningar och annan digital dialog bör 
tjänstepersonerna vara utförare.Beroende på hur medborgardialogen 
utformas kan det vara mer lämpligt att en tjänsteperson leder 
medborgardialogen.

Vid en medborgardialog representerar den förtroendevalda Borgholms 
kommun, sin nämnd eller sin beredning. Debatt och meningsutbyte mellan 
förtroendevalda är viktig i det offentliga samtalet, men bör koncentreras till 
de arenor där de ideologiska skillnaderna mellan partier ska klargöras, i 
exempelvis fullmäktiges debatter. Syftet medmedborgardialoger är att skapa 
ett större underlag för beslut och inte i första hand ge förtroendevalda att 
representera sina åsikter och ståndpunkter.

4.2 Är medborgardialog partipolitik?

I rollen som partipolitiker ligger fokus på att sända budskap och att svara på 
frågor om varför. Partipolitikern tydliggör sin version av vad som är viktigast 
och skapar intresse för parti-medlemskap och värvar röster. I en 
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medborgardialog ska politikern fråga och lyssna till svaren tidigt i 
processen, innan det blir partipolitik av frågan. Fokus är att lyssna av 
värderingar och behov och förstå olika versioner av vad som är viktigast för 
medborgarna. Det handlar också om att skapa intresse för samhället i stort.

4.34.1.1 Vem gör vad under medborgardialogen?Praktiskt 
genomförande

Varje medborgardialog ska ha en mötesledare, som kan vara en 
förtroendevald eller en tjänsteperson. Denna har i uppgift att se till att alla 
deltagare I mötet med medborgarna är det de förtroendevalda som håller i 
dialogen och som hälsarhälsas välkomna, att frågan och ämnetgör 
presenterasationer, ställer frågor och lyssnar avser till att alla deltagera har 
samma möjligheter att göra sig hörda dialogen. Tillsammans med övriga 
representanter för kommunen, båda förtroendevalda och tjänstepersoner 
har uppgiften att identifiera Vvar ligger medborgarnas fokus ligger? , Vvilka 
behov och värderingar som förs fram.? Tänk på att ställa öppet formulerade 
frågor och lyssna till svaren. 

Tjänstepersoner är med som dokumentationsstöd och för att underlätta det 
praktiska genomförandet och efterarbetet. Beroende på utformningen av 
medborgarförslaget och dess fördelade resurser ska tillgängliga 
tjänstepersoner utgöra sekreterarstöd samt se till att policy och riktlinjer 
följs. Resultatet av en medborgardialog ska alltid dokumenteras.

Checklista

□ Förtroendevalda och tjänstepersoner som deltar är klara över sina roller 

4.44.1.2 Lyssna
Princip 5: Vikten av att lyssna och ställa frågor
Som förtroendevald eller tjänsteperson ska man i en medborgardialog 
koncentrera sig på att lyssna på medborgarnas synpunkter, på vilka behov 
och värderingar som framförs. Det är viktigt att kunna lyssna utan att svara 
eller försvara och gå i polemik med det som framförs i dialogen. Som 
förtroendevald har man rätt att också uttrycka sina egna åsikter och 
argument, men det får inte tränga undan medborgarnas möjlighet att 
uttrycka sig. Det är medborgarna som ska känna sig hörda.

4.54.2 V
ilken metod ska vi använda?Metoder

Vid val av metod är det många olika faktorer som spelar roll, såsom 
målgruppens preferenser och påverkansnivån. Sveriges kommuner och 
Regioner (SKR) har tillgängliggjort olika exempel på hur en 
medborgardialog kan genomföras på hemsidan www.dialogguiden.se. 
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Borgholms kommuns ska i första hand utgå ifrån dessa i sitt utformande av 
medborgardialog, men dessa riktlinjer förhindrar inte kommunen att gå 
utanför dessa ramar så länge utformningen är tydlig innan genomförandet 
av medborgardialogen och inte strider mot kommunens egna policyer eller 
riktlinjer. 

Det finns troligtvis lika många metoder som utövare och ingen metod är 
bättre än någon annan, bara olika. På www.dialogguiden.se (webbplats från 
Sveriges Kommuner och Landsting SKL), finns exempel och metoder för 
medborgardialog.

Det gäller att hitta en passande metod för den aktuella dialogen och utifrån 
de resurser man har. Vissa metoder kräver exempelvis en processledare. 
Att kombinera flera olika metoder är ofta lämpligt.  Val av metod av 
medborgardialog ska ta hänsyn till kommunens resurser och prioriteringar 
ska göras därefter. Längre bak i handboken finns exempel på några vanliga 
metoder såsom enkät, dialogcafé och områdesvandring med tillhörande 
checklistor som stöd för den som planerar dialogen.

4.64.3 K
ommunicera och återkoppla

Princip 6: Vikten av god kommunikation och återkoppling
Information och kommunikation är en grundförutsättning för att 
medborgarna ska kunna tillvarata sina demokratiska rättigheter. 
Kommunikationen är därför extra viktig vid en medborgardialog. Deltagarna 
ska alltid ges möjlig-het att ta del av relevant information inför en 
medborgardialog som ska utgå från mottagarnas situation och 
förkunskaper. Resultatet av en medborgar-dialog ska alltid återkopplas och 
vara tillgängligt för samtliga medborgare.

4.6.14.3.1 Hur kommunicerar vi vid en medborgardialog?

En kommunikationsplan (mall behöver tas fram) ska tas fram inför varje 
medborgardialog. I kommunikationsplanen tydliggörs ansvaret för all 
kommunikation. Ta hänsyn till kommunens tillgängliga resurser i 
utformandet av kommunikationsplan.

 Upplägget för dialogen behöver förmedlas till medborgarna så att de är 
insatta i frågan och förstår vilka möjligheter som ges för påverkan. 

Ramarna för dialogen måste vara klara innan man inleder insatsen. Om 
detta inte är gjort riskerar man att kommunikationen blir otydlig och skapar 
förvirring. Detta kan i sin tur leda till att deltagarna förväntar sig en högre 
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grad av påverkan än vad som faktiskt är möjlig. Är sakfrågan otydlig kan 
diskussionerna istället bli ovidkommande för syftet.

Det är viktigt att nå ut till så många som möjligt i målgruppen för att säker-
ställa deltagande. Samt att informationen om dialogen går ut i sådan god tid 
att medborgarna har möjlighet att delta.

Välj kommunikationsstrategi med målgruppsanalysen som underlag. Är det 
kanske så att målgruppen får sina intryck främst från tryckta tidningar eller 
sociala medier?

All information om medborgardialoger ska publiceras på kommunens 
webbsidahemsida. Detta gör informationen tillgänglig även för de 
medborgare som inte haft möjlighet att delta. Utgå alltid från webbsidan 
hemsidan som huvudkanal för kommunikationen.

Det är ofta även betydelsefullt att meddela massmedier om den planerade 
dialogen. Skicka därför ut en pressinbjudan i god tid och tillhandahåll fakta 
för de journalister som ber om det. 

Det är bra att ha färdiga faktablad till-gängliga under dialogen. Synlighet i 
media är viktigt för att uppmärksamma arbetet, men kom ihåg att en del 
deltagare inte vill synas i bild.

Olika kommunikationskanaler vid medborgardialog
 Kommunens webbsidahemsida
 Massmedia
 Sociala medier
 Annonser
 Affischer
 Postutskick
 SMS
 Direkt kontakt

4.6.24.3.2 Hur återkopplar vi till deltagarna?
Tänk på att samla in kontaktinformation från deltagarna under en 
medborgardialog. Genom att göra detta har du möjlighet att nå ut till 
deltagarna på ett direkt och konkret sätt. Du kan då exempelvis skicka ut e-
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post där resultatet från medborgardialogen redovisas och framtida steg 
klargörs.

En god idé är att utnyttja flera kanaler för att sprida budskapet. Genom att 
göra detta har du möjlighet att hålla den direkta kontakten tydlig och saklig, 
men samtidigt försäkra dig om att djupare information finns tillgänglig. Du 
kan exempelvis skicka SMS till deltagarna och tacka för dialogen och 
hänvisa till webbsidan hemsidan för vidare information.

4.6.3 Hur återkopplar vi till medborgarna?

Den direkta kommunikationen med deltagare är av stor vikt, men 
informationen bör även tillgängliggöras för de medborgare som inte deltog 
vid dialogen. Glöm därför inte att inkludera även dessa i planen för 
återkoppling. Gå ut med informationen i alla relevanta kanaler men 
säkerställ att det finns en röd tråd och att informationen är samstämmig. 
Kom ihåg att informationen som går ut till medborgare ska vara 
genomgripande, men även lättillgänglig och överskådlig.

Publicera informationen på kommunens hemwebbsida, så att man alltid kan 
hänvisa till denna kanal för mer information. Vid återkoppling är det även 
viktigt att tänka på tillgänglighet, finns det exempelvis medborgare som är 
berörda av frågan men som inte använder internet?

Kanaler för återkoppling till 
deltagarna

 Publicering på 
webbsidanhemsidan

 Postutskick
 E-post
 Nyhetsbrev
 SMS
 Telefonsamtal


   Kanaler för återkoppling till 
medborgarna

 Publicering på 
webbsidanhemsidan

 Publicering på sociala medier
 Postutskick
 Annonser i tidningen
 Nyhetsbrev

Överväg om målgruppen kommer kunna tillgodogöra sig informationen 
innan valet av till-vägagångsätt för återkoppling.
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Checklista
□
□
□

□

□

Ta fram en kommunikationsplan för dialogen
Säkerställ att all information du förmedlar är samstämmig
Utgå från en och samma kanal som du kan hänvisa till för djupgående 
information
Återkoppla resultatet till deltagarna med hjälp av kontaktuppgifter som du 
samlat in under dialogen
Tillgängliggör resultatet av dialogen på kommunens webbsida för att nå 
även medborgare som inte deltog i dialogen
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5 Utvärdera medborgardialog
Princip 7: Medborgardialoger ska utvärderas och utvecklas löpande
Processer, metoder och resultat av medborgardialog ska utvärderas 
systematiskt och utvecklas löpande.

Efter en genomförd dialog är det väsentligt att sammanställa resultatet. 
Beroende på vilken metod som valts kan resultaten se olika ut, men dessa 
bör likväl sammanställas och dokumenteras. Även om dialogen inte tycktes 
resultera i något konkret kan diskussionerna som dök upp vara lärorika och 
spela en viktig roll inför framtiden.

Det är därför inte bara resultatet av dialogen som är av värde, utan även 
själva genom-förandet. Av den anledningen är det betydelsefullt att 
reflektera över själva processen. Hur upplevdes dialogen? Kom alla till tals 
och hade alla som ville möjlighet att delta?

5.1 Hur utvärderar vi medborgardialogen?

Försök först sammanfatta dialogen sakligt, analysera därefter resultatet och 
genomförandet. Dessa tre aspekter av dialogen kommer spela avgörande 
roller både för både sakfrågan och för framtida dialoger.

● Redogör för dialogen sakligt och konkret

Vilka diskussioner fördes? Vilka förslag lämnades in? Sammanställ 
förslagen och gör dessa översiktliga. Vissa aspekter av dialogen kan till 
synes verka irrelevanta eller triviala, försök ändå fånga även dessa. 
Redogörelsen kommer ligga till grund för analysen av 
medborgardialogen och gör det möjligt att konkretisera utgången.

● Analysera resultatet

Kom ni fram till några konkreta förslag? Höll resultaten den kvalitet som 
förväntats? Var resultatet relevant för frågan? Beroende på vilken metod 
som valts kan resultaten variera i utformning, vissa kan vara svårtolkade 
och andra mer gripbara. 

Att analysera resultaten gör det möjligt att återkoppla till medborgarna, 
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även om resultatet i sig inte var det man förväntade sig vid planeringen 
av medborgardialogen.

● Analysera genomförandet

Efter att ha redogjort för dialogen och analyserat resultatet är det viktigt 
att analysera samtliga delar av genomförandet. Detta kommer ge mer 
förståelse för resultatet. Om resultatet till exempel verkade irrelevant för 
frågan kan det vara värt att överväga om alla berörda parter hade 
möjlighet att delta.

Frågor som är värda att reflektera över här är exempelvis om alla kom till 
tals, om det fanns problem med tillgängligheten eller kommunikationen, 
hhölls planen som den skulle? Skriv gärna ner punkter på förbättrings-
förslag inför framtida dialoger.
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6 Exempel på metoder

Nedan finns olika exempel på metoder av 
medborgardialoger. Fler metoder hittar du på 
www.dialogguiden.se, som är en webbplats från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är 
ofta en god idé att kombinera olika metoder.

6.1 Informationsmöte
Ett informationsmöte är ett bra sätt att förmedla information till ett större 
antal medborgare.

Vid ett informationsmöte bjuds alla medborgare in, vilket kan begränsa 
möjligheterna till medborgerligt deltagande under mötet, metoden passar 
därför bättre för information snarare än dialog.

Dialoger kan dock uppstå under informationsmöten vilket inte ska bortses 
från. Det är därför viktigt att förtroendevalda och tjänstepersoner är väl 
insatta i informationen för att kunna bemöta frågor och resonemang.

Inför informationsmöten är det viktigt att gå ut med informationen långt i 
förväg. I och med att mötet sker under en bestämd tid och i en utvald lokal 
kan det vara svårt för medborgare att delta.

Informationen ska därför även tillgängliggöras på andra sätt. Det är viktigt 
att en mötesledare utses, denna person kommer ha en avgörande roll i 
mötets utveckling och behöver vara van vid rollen. Under mötets gång är 
det även viktigt att någon för anteckningar.

Tänk på att 
 Gå ut med informationen i förväg
 Utse en mötesledare som känner sig bekväm i rollen
 För anteckningar under mötets gång

6.2 E-panel
En e-panel består av medborgare som utsetts för att dela med sig av extra 
insikt och nya perspektiv i särskilda frågor. En panel kan utses på olika sätt, 
deltagarna kan vara slumpmässigt utvalda, de kan ingå i en särskild mål-
grupp som tillfrågas eller så kan de själva ha erbjudit sig att delta. Försök se 
till så att panelen representerar så många perspektiv som möjligt.

Panelen kan få i uppdrag att reflektera över särskilda frågor, ge förslag eller 
komma med nya idéer. Det digitala formatet kan göra det lättare för vissa 
medborgare att delta. Samtidigt kan man gå miste om viktiga målgrupper 
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som exempelvis inte har tillgång till, eller tillräcklig kunskap om, digitala 
system. Eftersom e-panelen kan komma att användas under lång tid ska 
någon utses som ansvarig för administrationen av denna och 
dokumentation av resultaten. Panelen ska även få återkoppling om frågor 
de har tillfrågats om.

Tänk på att 
 Bestäm hur urvalet av panelen ska gå till
 Reflektera över vilka frågor som lämpar sig för panelen
 Utse ansvarig för administration
 Var noggrann med återkoppling till panelens deltagare

6.3 Enkäter/undersökningar
Att skicka ut enkäter är ett enkelt sätt att samla in stora mängder data. 
Resultaten blir samtidigt oftast lättöverskåderliga och konkreta. Med enkäter 
kan det vara möjligt att sammanställa även en statistisk analys av frågan, 
vilket kan upplevas som ett lättare underlag att arbeta med än en kvalitativ 
analys. Samtidigt innebär metoden även en del begränsningar, eftersom 
denna bygger på att deltagarna endast besvarar förbestämda frågor.

Utformningen i sig begränsar därmed nivån av deltagande, frågor som 
kanske hade dykt upp under andra dialogformer dyker inte nödvändigtvis 
upp när enkäter tillämpas. Det finns heller ingen möjlighet att förklara 
enkätfrågorna eller diskutera dessa med deltagarna, vilket i värsta fall kan 
leda till opålitliga svarsresultat.

Det finns olika typer av enkäter att välja mellan. Innan du väljer vilken du vill 
tillämpa, reflektera över dessas lämplighet i förhållande till 
tillgänglighetsfrågor, tidsramar och kostnader. I första hand tillämpas digitala 
enkäter.

6.3.1 Olika typer av enkäter

 Digital enkät 
En länk till den digitala enkäten tillgängliggörs för medborgare. Resultaten 
sammanställs automatiskt.
 Digital enkät via SMS 
En länk skickas ut via SMS till en enkät som publicerats digitalt. Tänk på 
kostnaden för SMS-utskicken. Resultaten sammanställs automatiskt.
 Enkät i pappersform
Enkäten skrivs ut och skickas antingen ut via posten eller görs tillgänglig på 
annat sätt. Att sammanställa svaren är tidskrävande.

6.3.2 Analysera enkäten innan utskick
Se till att frågorna i enkäten är väldigt tydligt formulerade, något som verkar 
självklart för dig kan vara oförståeligt för en annan.

Använd gärna en testperson som motsvarar målgruppen innan du skickar 
iväg enkäterna, på detta sätt har du möjlighet att modifiera enkäten om det 
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skulle behövas. Tänk även på att vara saklig i utformningen av frågorna, 
värdeladdade ord kan påverka deltagarnas svar och bör därför undvikas. 
Detta gäller även de svarsalternativ som deltagarna får möjlighet att välja 
mellan.

För att utveckla deltagandet kan du välja att inkludera kommentarsfält i 
enkäten, detta ger deltagare möjligheten att utveckla sina resonemang, 
bidra med övriga insikter och kanske väcka frågor som du inte tänkt på vid 
utformningen av enkäten.

Tänk på att 
 Välja enkätform
 Formulera tydliga frågor
 Testa enkäten

6.4 Fokusgrupp
En fokusgrupp kan tillämpas för att få djupare insikt i medborgares åsikter 
och uppfattningar. Fokusgrupper används oftast för att diskutera ämnen 
bland särskilt berörda medborgare. Genom att använda denna dialogform 
får man möjlighet att lyfta målgruppens frågor, förslag och resonemang. 
Berörda medborgare, politiker och tjänstemän deltar tillsammans i dialog-
grupperna, det är därför viktigt att försäkra sig om att alla deltagare har tid 
och engagemang för frågan.

Under mötet är tanken att deltagarnas åsikter inte ska bemötas med 
debatt, utan deltagaren ska fritt få resonera kring de egna tankarna medan 
politiker och tjänstemän håller sig neutrala och dokumenterar de 
resonemang som förs på tal. Ledande frågor ska undvikas, istället bör fokus 
ligga på uppföljningsfrågor.

Det kan vara svårt att utse gruppen av berörda medborgare, säkerställ 
därför att urvalet görs på ett korrekt sätt. Gruppen kan träffas vid ett eller 
flera tillfällen. I varje grupp bör en sekreterare föra anteckningar. Tydliga 
frågor och mål bör bestämmas inför varje möte, så att dialogen inte blir 
ofokuserad.

Tänk på att 
 Analysera vilka medborgare som är berörda
 Utse deltagare
 Dokumentera dialogen
 Sätta tydliga frågor och mål för gruppen

6.5 Dialogcafé
Dialogcafé är ett sätt för förtroendevalda och medborgare att interagera i en 
informell och vardaglig miljö. Detta kan antingen ske genom en 
ostrukturerad dialog, där allmänheten bjuds in för att diskutera de frågor de 
själva bär på, eller genom en strukturerad dialog, där bestämda frågor 
diskuteras. Vad tydlig med vilken dialogtyp medborgarna bjuds in till.
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Vid en strukturerad dialog bör frågan och bakgrundsinformationen 
presenteras, därefter kan deltagarna samlas i grupper och diskutera. I varje 
grupp bör en person utses för att föra anteckning. Dialogen bör avslutas 
med en sammanfattning av diskussionerna som förts. Det är viktigt att all 
information dokumenteras, så att diskussionerna och förslagen kan 
bearbetas.

Även vid en ostrukturerad dialog är det viktigt att diskussioner 
dokumenteras. I ostrukturerade dialoger ligger fokus snarare på att aktivt 
lyssna och reflektera över de frågor deltagarna lyfter. Det är viktigt att de 
förtroende-valda inte börjar diskutera frågor sinsemellan, då detta kan göra 
att deltagarna känner sig ignorerade.

Ostrukturerade dialoger av denna typ kan även vara lunchdialoger, där 
politiker till exempel deltar under lunchrasterna på skolor. Detta är ett bra 
sätt att knyta band till en yngre målgrupp och engagera ungdomar i politiska 
frågor.

Tänk på att  
 Välja om dialogen ska vara strukturerad eller ostrukturerad
 Kommunicera valet av dialogtyp till medborgarna
 Anteckna och dokumentera dialogen

6.6 Områdesvandring
En områdesvandring initieras av nämnd och inte enskild politiker. Vid en 
områdesvandring samlas politiker, tjänstepersoner och medborgare för att i 
samlad trupp promenera i utvalda delar av kommunen. Detta kan förslags-
vis vara ett område som medborgare uttryckt oro för, eller ett område som 
de vill förändra. Genom att göra detta får deltagarna möjlighet att direkt 
peka ut platser och frågor som berör dem. Politiker och tjänstepersoner får 
därför uppleva frågan på plats och kan göra bedömningar därefter. Metoden 
gör det även möjligt för deltagarna att i detalj kommunicera om frågan och 
få gensvar.

En områdesvandring kan samtidigt innebära att en del berörda medborgare 
inte har möjlighet att delta. Detta kan bero på allt från funktionshinder till 
arbetstider. Metoden bygger på direkt deltagande och medborgarna för-
väntas skapa tid för att delta i dialogen, vilket inte alla har möjlighet till. För 
att utforma en bra områdesvandring krävs god förberedelse och en 
strukturerad kommunikationsplan. Samtliga berörda medborgare behöver få 
information om dialogen lång tid i förväg, så att de får större möjlighet att 
delta.

Under själva vandringen behöver alla frågor som dyker upp dokumenteras 
så att dessa inte glöms bort. Utse därför gärna en person som kan anteckna 
under vandringens gång. Återkoppla därefter till medborgarna om resultatet 
av dialogen.
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Tänk på att
 Informera berörda medborgare i ett tidigt skede så att dessa 
får större möjlighet att delta
 Förbered vandringen väl
 Gör vandringen så tillgänglig som möjligt för samtliga berörda 
målgrupper

6.7 Rådslag
Vid rådslag samlas medborgare, företagare och intressenter för att 
diskutera en fråga, målsättning och olika tillvägagångssätt. Genom att 
gemen-samt resonera kring eventuella för- och nackdelar samt möjliga 
konsekvenser, kan medborgarna delta i formulerandet av förslag som 
lämnas in för övervägning. Rådslag gör det möjligt för deltagarna att bemöta 
varandras synsätt och diskutera dessa ingående.

Vid rådslag läggs särskild vikt vid ett strukturerat genomförande, inför 
dialogen behöver man vara förberedd på de vändningar diskussionerna kan 
ta. En dialogledare behöver utses och samtliga politiker och tjänstemän 
behöver vara väl förberedda. Information om frågan ska göras tillgänglig för 
deltagarna samt syftet med dialogen och tydliga ramar för utförandet. Var 
noggrann med att förmedla vilka möjligheter deltagarna har att påverka och 
säkerställ att frågan i sig är sådan att den lämpar sig för rådslag.

Denna typ av dialog kräver att deltagarna avsätter stor tid åt deltagandet, se 
därför till att medborgarna informeras om dialogen god tid i förväg. 
Återkoppla sedan med ingående information om de beslut som fattats i 
förhållande till förslagen.

Tänk på att 
 Skapa ett tydligt strukturerat upplägg
 Förbered er väl inför dialogen
 Gör det möjligt för deltagarna att förbereda sig inför dialogen 
genom informationsmaterial
 Se till att tydligt förmedla ramarna för deltagandet
 Återkoppla till deltagarna med ingående information om 
processen

6.8 Medborgarbudget
Medborgarbudget är en dialogform där man avsätter en viss budget som 
medborgarna själva till viss del kan styra över. Deltagarna får veta hur stor 
den avsatta budgeten är och ramarna för vad denna kan användas till. 
Medborgarbudget är på detta sätt en dialogmetod som bygger på en väldigt 
hög nivå av deltagande från medborgare.

Deltagarna får stort ansvar i processen, vilket kan tänkas bidra till större 
förståelse för kommunens arbete. Dialogformen kan även tänkas skapa 
större intresse för bakomliggande strukturer och politiskt deltagande, på så 
sätt kan dialogtypen stärka det medborgerliga engagemanget.
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För denna dialog är det särskilt viktigt att utforma bestämda ramar för 
deltagandet, samt att dessa förmedlas klart och tydligt till medborgarna. Om 
osäkerhet uppstår kring dialogens upplägg, eller om medborgarna inte 
upplever processen som demokratiskt, kan stora motsättningar uppstå.

Säkerställ därför alltid att frågan lämpar sig för dialogtypen. Presentera 
sedan frågan tydligt, försökt att undvika allt för invecklade frågeställningar 
och anpassa upplägget efter målgruppen. Lägg stort fokus på 
kommunikationsplanen för att säkerställa att budskapet når medborgarna.

Tänk på att 
 Sätta tydliga ramar för dialogen: Hur stor budget är avsatt? 
Vad kan budgeten användas till?
 Avgör frågans målgrupp: Vilka är särskilt berörda av frågan?
 Bestäm upplägget för dialogen:
 Kommer upplägget funka för målgruppen?

76 Verktygslåda
Utöver de tidigare beskrivna stegen i handboken detta styrdokument 
beskrivs här nedan några exempel på användbara verktyg för en lyckad 
medborgardialog.

7.16.1 A
ktivitetsplan

Gör en aktivitetsplan för hela medborgardialogen för att åskådliggöra vilken 
tid som finns för dialogen och när eventuella beslut behöver fattas. I 
aktivitetsplanen bör möten och annat schemaläggas så att inte dialogen 
faller på tidsbrist i slutet. I aktivitetsplanen anger du också vem som 
ansvarar för de olika momenten. Försäkra dig om att det finns utpekade 
personer som tar ansvar.

7.26.2 T
illgänglighet

När målgruppen är identifierad och analyserad är det lättare att börja 
reflektera över tillgänglighetsfrågor. Vad har målgruppen för 
tillgänglighetsbehov? Detta kan till exempel gälla frågor om 
handikappanpassning och närhet till platsen för medborgardialog.

Tillgänglighet kan även gälla schemaläggningen för dialogen. När har 
målgruppen möjlighet att delta? Ska man överväga en lösning med 
barnpassning för att underlätta för småbarnsföräldrar att delta?
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Tillgänglighetsfrågor gäller även metodval, en digital medborgardialog är 
inte alltid optimal om målgruppen inte har tillgång till eller saknar kunskap 
om digitala system.

Om målgruppen är yngre gäller det att anpassa metodvalet och 
kommunikationen efter målgruppen så att innehållet blir intressant och 
greppbart för dessa. Tillgänglighet kan även handla om vilka 
språkkunskaper målgruppen har och att anpassa kommunikationen efter 
detta.

7.36.3 U
trustning

Vid medborgardialog är det viktigt att det syns vilka vi är och varför vi är där. 
Därför är det bra att låna tröjor som det står Borgholms kommun på, roll-ups 
och namnbrickor. Inför en medborgardialog ska ansvarig för medborgar-
dialog ta kontakt med kommunikatörerna för genomgång av utrustning. I 
vissa fall kan det finnas behov av nytt material som tar tid att beställa. Ta 
därför kontakt i god tid!

7.46.4 D
okumentation

Resultatet av dialogen ska tas om hand och användas. Därför måste 
dialogen dokumenteras. Hur dokumentationen ser ut beror på metod, men 
den måste finnas. Kanske kan deltagarna själva medverka i 
dokumentationen, fundera över hur det skulle kunna bidra till ett ökat 
engagemang. Genom att exempelvis föra synliga anteckningar under mötet 
kan delaktigheten öka.

Gå aldrig till en dialog utan att veta hur dokumentationen ska ske. All 
dokumentation från medborgardialoger ska sammanställas och återkopplas 
till medborgarna på en gemensam plats på kommunens webbsidahemsida. 
Där ska det gå att följa de olika medborgardialogerna.

Önskvärt att kommunikatörerna finns med vid alla medborgardialoger för 
dokumentation.
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Borgholms kommun
Datum
2020-09-22

     
     

Sida
30(30)

Riktlinjer för genomförande av medborgardialog

7.56.5 F
inansiering

Se till att alla delarna i dialogen är finansierade samtidigt som aktivitets-
planen upprättas. Kanske behövs pengar till annonser, utrustning eller hyra 
av lokal för själva dialogen? Det är även viktigt att fundera över finansiering 
för att det som dialogen handlar om ska kunna bli verklighet, till exempel en 
investering eller driftpengar.

7.66.6 ”
Morötter”

Det är bra att locka med något för att medborgare ska bli intresserade att 
delta i dialogen. Mat eller kaffe fungerar bra för att stimulera deltagarna. 
Frukostmöten är exempel på en tidseffektiv lösning, där det kan locka att 
samtidigt få frukost.

Ett annat sätt att locka deltagare är att bjuda in en intressant talare som 
anknyter till dialogen.

Kom ihåg att ”morötter” måste anpassas efter målgruppen. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-01 173

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173 Dnr 2020/35 109 KS

Motion (Per Lublin m.fl. ÖP) Samtliga kommunens offentliga toaletter 
ska ha avgiftsfritt tillträde

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunstyrel-
sen
att avslå motionen då beslutade investeringar i offentliga toaletter har gjorts med 

betalningssystem och att kommunstyrelsen under två mandatperioder verkat 
för toaletter med denna funktion.

Ärendebeskrivning
I motion lämnad av 2020-01-20 Per Lublin (ÖP), Roland Wickholm (ÖP) och Karl 
Sandström (ÖP) till kommunfullmäktige föreslås följande:

att kommunfullmäktige beslutar att samtliga kommunens offentliga toaletter ska ha 
avgiftsfritt tillträde.

Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 8 lämnade motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 8 ANMÄLAN; Motion Samtliga kommunens of-
fentliga toaletter ska ha avgiftsfritt tillträde.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-24.

Bedömning
Kommunen har de senaste åren tagit beslut att utöka utbudet av offentliga toaletter 
i kommunen. Motionen nämner exempelvis de nya toaletterna i inre hamnen (Sjö-
torget).

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-08-14 § 245 till fastighetsavdel-
ningen att göra en översyn av samtliga offentliga toaletter i kommunen, samt behov 
av toaletter både centralt i innerstaden och kommunens hamnar och övriga turisttä-
ta områden. I uppdraget ingick också att utreda olika mera kostnadseffektiva lös-
ningar vad gäller skötsel av toaletterna, självrengöring, betalningssystem och så vi-
dare och att återkomma med förslag på långsiktig lösning vad gäller offentliga toa-
letter gärna med finansiering genom avgiftssystem.

Förslaget är berett av kommunstyrelse och förväntas behandlas av kommunfull-
mäktige vid samman sammanträde som denna motion. I den föreslås att kommu-
nen ska sträva efter att alla kommunala offentliga toaletter ska vara avgiftbelagda.

82



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-01 173

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utöver detta har kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 90 beslutat att i 
samband med renoveringen av toaletten vid Borgholms station investera i ett betal-
ningssystem likt det i hamnen. 

Kommunstyrelsens beslutade 2020-02-25 § 32 att uppdra åt ekonomi- och fastig-
hetsavdelningen att omgående genomföra en offentlig upphandling av offentlig toa-
lett med rullstolsanpassning (HWC/RWC) och skötbord inklusive samma betalsy-
stem som den nyligen införskaffade på Sjötorget.

Båda dessa toaletter förväntas vara färdigställda under hösten/vintern 2020.

Konsekvensanalys
Om kommunen väljer att alla toaletter ska vara avgiftsfria skulle detta innebära ett 
inkomstbortfall inom kommunstyrelsens verksamhet. Kommunen har ännu inte fått 
sin första inbetalning från betalningssystemet i hamnen. Den uppskattade summan 
för städning på toaletten på Sjötorget är 36 tkr om året som motsvarar städning cir-
ka 304 dagar med extrastädning under högsäsongen.

För att balasera budgetet skulle i kommande budgetprocess antingen besparingar 
behövas eller så skulle ytterligare medel  behöva anslås. Det rekommenderas inte 
att beslut i ärendet fattas utan att ställa det i relation till övrig verksamhet inom bud-
getprocessens ramar.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-01 174

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174 Dnr 2019/210 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - återställande av brunn samt översyn av torgbe-
läggningen med mera

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att avslå motionens första punkt då framhävandet av brunnen skulle strida mot 

projektet Försköning av Borgholms torg avsikt att skapa öppna och flexibla 
ytor.

att anse motionens andra punkt, att låta göra en översyn av torgbeläggningen 
för att få bort farliga hålor och få bort att stenar skjuter ut så mycket att det 
blir till snubbelfällor, besvarad i och med kommunens regelbundna översyn 
av beläggningen av vägar och torg.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktige 2019-10-21§ 181 anmälde Per Lublin en motion som före-
slår att låta utreda möjligheterna att få fram en gammal stensatt stadsbrunn som 
upptäcktes på Borgholms torg i samband med en nybeläggning 2013-2015. Själva 
brunnen konserverades medvetet i samband med torgrenoveringen 2015 med 
grovkrossat grusmaterial som kan sugas upp. Brunnens djup var cirka 9 meter. 
Brunnen är mellan 4,5 och 5 meter i diameter. Brunnen finns under den röda pum-
pen på torget.

Per Lublin (ÖP) föreslår dessutom att kommunfullmäktige beslutar göra en översyn 
av torgbeläggningen för att förhindra att besökare till torget ramlar på eventuell un-
dermålig beläggning. 

Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21§ 181 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - åter-
ställande av brunn samt översyn av torgbeläggningen med mera.
Bildbilaga 1 - bild på gamla stadsbrunnen på Borgholms torg.
Bildbilaga 2 - bild på gamla stadsbrunnen på Borgholms torg.
Bildbilaga 3 - bild på gamla stadsbrunnen på Borgholms torg.
Bildbilaga 4 - bild på gamla stadsbrunnen på Borgholms torg.
Tjänsteskrivelse, 2020-0-15.
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-01 174

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bedömning
På grund av rasrisk bör den inte återställas till fullt djup. Förvaltningens bedömning 
är att om brunnen skulle ta fram brunnen igen så kan den inte tömmas till mer än 1 
max 2 meter från överkant.

När torget gjordes om, i projektet som kallades Försköning av Borgholms torg, så 
var det öppna flexibla ytor som efterfrågades, kommunen ville ha så få ”låsta” ob-
jekt som möjligt enligt uppdraget för att säkerställa en flexibel användning. Brunnen 
skulle göra ytorna på torget mindre flexibla till följd av brunnens storlek.

Angående motionens andra punkt angående översyn av torgbeläggningen så ge-
noförs sådana översyner regelbundet av kommunen.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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MOTION till kommunfullmäktige i Borgholm
  
I samband med beläggningsarbeten på torget i Borgholm för ett antal år sedan gjordes ett 
intressant fynd av en gammal stensatt torgbrunn som då kom i dagen. Ganska nära 
Pressbyrån. Den väckte stor uppmärksamhet bland borgholmsborna som tyckte det var roligt 
och spännande. Döm om allas förvåning och besvikelse då den strax igenfyldd med sand och 
övertäckt! Ett onödigt misstag kan man tycka.
  
Det hade varit trevligt om brunnen hade fått vara kvar synlig för alla. Övertäckt med 
genomskinligt plexiglas och med belyst där nere. Mer spännande än fåniga fotavtryck och 
”Amerikapark” tror jag många skulle tycka. Eller se det som ett komplement för att göra 
torget mer intressant.
  
Föreslår att kommunfullmäktige beslutar låta utreda möjligheterna att få fram brunnen igen, få 
bort sanden ur den och med invändig belysning  skyddande plexiglas göra den synlig för 
allmänheten. Gärna med en förklarande skylt.
  
Samt föreslår att kommunfullmäktige samtidigt beslutar att låta göra en översyn av 
torgbeläggningen för att få bort farliga hålor och få bort att stenar skjuter ut så mycket att det 
blir till snubbelfällor.
    
Borgholm den 10/10 2019
  
  
Per Lublin
  
Ölandspartiet
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-08 183

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 183 Dnr 2020/34 109 KS

Motion (Per Lublin m fl ÖP) införa lönetak för kommunanställda i det 
högre löneskiktet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäkti-
ge
att avslå motionen eftersom ett bifall skulle begränsa kommunens möjlighet att 

rekrytera rätt kompetens, bryta mot fastställd lönepolicy och bryta mot centra-
la löneavtal.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP), Roland Wikholm (ÖP) och Karl Sandström Löfberg (ÖP) föreslår i 
motion inkommen 2020-01-20:

att ett lönetak införs för samtliga anställda i vår kommun som befinner sig ett i det 
högre löneskiktet.

Kommunfullmäktiges2020-01-20 § 10 lämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 10 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin m fl ÖP) infö-
ra lönetak för kommunanställda i det högre löneskiktet.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-24.

Bedömning
Borgholms kommun har individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att 
lönen sätts efter verksamhetens krav och svårighetsgrad, kompetens och erfaren-
het samt marknadslöneläget.

Borgholms kommun och Borgholm Energis lönepolitik ska stödja möjligheten att 
bedriva en effektiv verksamhet genom att motivera kompetenta människor att börja 
arbeta inom våra verksamheter och uppmuntra medarbetare att utvecklas och 
stanna kvar inom koncernen. Lönepolitiken ska också vara ett verktyg för att styra 
verksamheten mot uppsatta mål.

Rekryterande chef samråder med HR-avdelningen om ett lönespann eller aktuellt 
löneläge för den aktuella kandidaten.

Konsekvensanalys
Kommunen kan inte sätta ett tak eller sänka avtalade löner utan att begå brott mot 
de centrala löneavtalen och kommunens lönepolitik.
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-08 183

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Med ett lönetak skulle vi inte vara marknadsmässiga och då inte ha möjlighet att 
konkurrera om rätt kompetens till våra tjänster.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-01 175

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175 Dnr 2020/30 008 KS

Medborgarförslag (Anders Beronius) Hjälpa medborgare som tar sig vid 
att renovera ödehus med  teknisk och praktisk rådgivning i Borgholms 
kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att avslå medborgarförlaget eftersom kommunen saknar resurserna att bistå 

med denna hjälp och för att inte utsätta sig för risk att bli skadeståndsskyldig.

Ärendebeskrivning
Anders Beronius föreslår i medborgarförslag inkommen 2020-01-18 att

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

Kommunfullmäktige lämnade 2020-04-20 § 52 över ärendet till kommunstyrelsens 
förr ställningstagande och beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 52 Anmälan; Medborgarförslag (Anders Beroni-
us) Hjälpa medborgare som tar sig vid att renovera ödehus med teknisk och prak-
tisk rådgivning i Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-05.

Bedömning
Kompetensen som krävs för att renovera ödehus kan skifta beroende på om huset 
är k-märkt eller inte eller om andra särskilda omständigheter råder ett renoverings-
objekt. Kommunen har i dagsläget inga resurser att ge stöd i både enklare och mer 
avancerade renoveringar av den typ som medborgarförslaget berör.

Att erbjuda rådgivning i specifika ärenden medför risk att kommunen blir skade-
ståndsskyldig i fall där råden kan uppfattas som missvisande eller i värsta fall orsa-
ka skada på fastigheten om det följs. 

Konsekvensanalys
Att bifalla medborgarförlaget skulle innebära att en deltidstjänst skulle behöva till-
sättas, vilket det med tanke på kommunens ekonomiska utmaningar svårligen finns 
utrymme till.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagställaren
______________

92



 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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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-18 163

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 163 Dnr 2017/274 106 KS

Uppsägning av avtal, Kalmarsund Promotion

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att låta nuvarande partneravtal fortsätta att gälla även 2021-01-01 till 2021-12-

31.

att kostnaden på 40 tkr exklusive reklamskatt och moms tas inom budgetram för 
näringsliv hos Tillväxtenheten.

Ärendebeskrivning
Det nu gällande partneravtal, tecknat 2019-12-06, mellan Kalmarsund Promotion 
och Borgholms kommun förlängs årligen såvida ingen uppsägning sker skriftligen 
senast per september månads utgång.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-13.
Partneravtal mellan Kalmarsund Promotion och Borgholms kommun.

Bedömning
Det är av stor betydelse att även under 2021 kunna genomföra och erbjuda starta 
eget träffar/rådgivning samt mentorprogram för nya företagare i kommunen, vilket 
stämmer väl överens med Borgholms kommuns näringslivsstrategi och målet kopp-
lat till nystartade företag. Dessutom erbjuds kommunens företagare fortsatt möjlig-
het till affärsutveckling och nätverkande.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Tillväxtchefen
Näringslivsutvecklaren

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-08-13 2017/274 106

 

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

Förlänga partneravtal med Kalmarsund Promotion 

Förslag till beslut 
att låta nuvarande partneravtal fortsätta att gälla även 2021-01-01 till 2021-12-31

att kostnaden på 40 tkr exklusive reklamskatt och moms tas inom budgetram för 
näringsliv hos Tillväxtenheten.

Ärendebeskrivning
Det nu gällande partneravtal, tecknat 2019-12-06, mellan Kalmarsund Promotion 
och Borgholms kommun förlängs årligen såvida ingen uppsägning sker skriftligen 
senast per september månads utgång.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Partneravtal mellan Kalmarsund Promotion och Borgholms kommun

Bedömning
Det är av stor betydelse att även under 2021 kunna genomföra och erbjuda starta 
eget träffar/rådgivning samt mentorprogram för nya företagare i kommunen, vilket 
stämmer väl överens med Borgholms kommuns näringslivsstrategi och målet kopp-
lat till nystartade företag. Dessutom erbjuds kommunens företagare fortsatt möjlig-
het till affärsutveckling och nätverkande.

Tillväxtenheten

Anders Magnusson Kristian Petersson Sjövall
Tillväxtchef Näringslivsutvecklare

Skickas till
Anders Magnusson, Tillväxtchef
Kristian Petersson Sjövall, Näringslivsutvecklare
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.1023 I Förvaltningsätten meddelar i sin dom i mål 1651-
19 gällande överklagande om Kommunstyrelsens 
beslut den 26 februari 2019, 20-23 §§ samt 26-34
 §§. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet 
avseende besluten under paragraferna
23, 26, 29 och 33.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.

Magdalena Widell

2020-09-11 Förvatlningsrätten i Växjö

KS 2019/9 KS meddelande 
Ändrat datumen till 2020-09-11 för att det ska 
komma med på KS meddelande och efter 
redovsning ändras datumet tillbaka till 
ursprungsdatum inkommit 2020-5-26

DOM

Delegation KSO 2019

2020.1270 I Förvaltningsrätten meddelar i sin dom i mål 2513-
19 gällande Kommunfullmäktiges beslut den 15 
april 2019, 66, 75, 76 och 78-92 §§ att de avslår 
överklagandet 

Magdalena Widell

2020-09-11 Förvaltningsrätten i Växjö 

KS 2019/9 KS meddelande
Ändrat datumen till 2020-09-11 för att det ska 
komma med på KS meddelande och efter 
redovsning ändras datumet tillbaka till 
ursprungsdatum inkommit 2020-5-26

DOM

Delegation KSO 2019

2020.1964 I Skrivelse ställd till kommunens ansvariga 
styrande politiker - Ilko, Carl och Staffan med 
förslag att alla timanställda som går in vid behov 
får ekonomisk kompensation från kommunen när 
dom inte kan gå i tjänst p g a minsta lilla 
misstänkta symptom på covid-19 (och naturligtvis 
även vid konstaterad covid-19).

Magdalena Widell

2020-08-21 Per Lublin

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.1969 I Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:32)

Magdalena Widell

2020-08-25 Sveriges Kommuner och Regioner

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-09-16

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2020-08-21 - 2020-09-11

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.1972 I Skrivelse från campare med fråga- Hur ser det ut 
med Säkerheten vid Camping i Borgholm 
kommun? Ställd till KSO och hans svar 

Magdalena Widell

2020-08-25 Gunter Flügel 

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.1973 I Redovisning av bidrag till Grillplats i Bläsinge Magdalena Widell

2020-08-25 Grillplatser i Bläsinge 

KS 2018/148 KS meddelande REDOVISNING

Ansökan uppväxlingsprojekt 2018

2020.1995 I Skrivelse om Marwin Johanssons Insändare i 
Ölandsbladet om fritidsägare skriv er här. 

Magdalena Widell

2020-08-26 Tom Hård

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.2001 I Skrivelse om underhåll och trafiksäkerhet på 
kustvägarna med svar från mex

Magdalena Widell

2020-08-26 Gunnar Palmquist

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.2007 I Region Kalmar län översänder förslag på 
infrastruktursatsning på kort och lång sikt

Magdalena Widell

2020-08-27 Region Kalmar län 

      KS meddelande FÖRSLAG

2020.2016 I Meddelande om att SmåKom skickar in remissvar 
om  Kommunutredningen 

Jonatan Wassberg

2020-08-28 SmåKom

      KS meddelande
Uppmaning till medlemskommuner att lämna 
remissvar, även om de inte är remissinstanser

REMISSVAR

2020.2021 I Borgholms Cityförening- Meddelar att de 
planerade loppis dagarna under 2020 ställs in. 

Magdalena Widell

2020-08-31 tillstand.sydost@polisen.se

KS 2020/6 KS meddelande 

Begagnade av allmän plats 

2020.2023 I Skrivelse om Turism och besökshantering. 
Överlämnad till tillväxtchef och turistchef 

Magdalena Widell

2020-08-31 bosse hermansen

      KS meddelande SKRIVELSE
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2030 I Skrivelse ställd till Länsstyrelsen i Kalmar län 
rörande kustvägen från Alvedsjöbodar och 
söderut på norra Öland.

Magdalena Widell

2020-09-01 Kim Teleman

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.2042 I Naturvårdsverket beslutar att bevilja Borgholms 
kommun, 2120000795, bidrag med 50 procent av 
de bidragsberättigande kostnaderna för 
installation av 16 laddningspunkter för elfordon 
enligt 8 § förordningen (2019:525) om statligt stöd 
för installation av laddningspunkter för elfordon 
(förordningen). Bidrag beviljas dock med 

Magdalena Widell

2020-09-04 Naturvårdsverket 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.2064 I Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 2020-
08-28 §§ 55-69

Jonatan Wassberg

2020-09-07 Kalmarsunds gymnasieförbund

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.2065 I Kalmarsunds gymnasieförbunds 
Delegationsordning reviderad 2020-08-28 

Jonatan Wassberg

2020-09-07

      KS meddelande
Enligt beslut i Kalmarsunds gymnasieförbunds 
direktion "Direktionen" 2020-08-28 § 58

REGLEMENTE

2020.2087 I Information och upprop - äldreomsorgens 
teknikutveckling

Magdalena Widell

2020-09-10 Teknikmarknad/Campus KTH

      KS meddelande INFORMATION

2020.2116 I Protokoll från Kommunförbundet Kalmar läns 
styrelse 27/8-20.

Magdalena Widell

2020-09-10 Kommunförbundet Kalmar läns 

      KS meddelande PROTOKOLL
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.1971 U Delegationsbeslut- kommunchefens 
arbetsuppgifter och ansvar under dennes 
semester v 36-37 delegeras till tillväxtchef 
Anders Magnusson

Jens Odevall

2020-08-25

KS 2020/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

2020.2020 U Upphävande av eldningsförbud i Borgholms 
kommun från 2020-08-31

Jonatan Wassberg

2020-08-31

KS 2020/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

2020.2031 U Tillstånd- Grävning sker på Fritidsvägen -  P vid 
Sandg-Kapellv 2020-08-31-2020-09-30

Julia Hallstensson

2020-09-01 20200038/Ölands grävtjänst 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2034 U Ny kommunjägare- utse Jan-Åke Johansson till 
kommunjägare 

Ilko Corkovic

2020-09-03

KS 2020/124 DELEGERINGSBESLUT

Kommunjägare 2020-2023

2020.2062 U Filadelfiaförsamlingen i Borgholm - tillstyrkt 
ansökan för sång och musikstund, Torget 
Borgholm, 2020-09-13 kl. 12.00-12.45 

Anders Magnusson

2020-09-07 Yttrande 

KS 2020/6 2020-09-07 Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.2086 U Länstyrelsen- Borgholms kommun har för sin del 
ingen erinran mot ansökan 

Anders Magnusson

2020-09-09

KS 2020/15 DELEGERINGSBESLUT

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-09-16

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2020-08-21 - 2020-09-11

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.2115 U Delegationsbeslut - väktare/värdar i centrala 
Borgholm 2020-09-24--2020-09-26

Ilko Corkovic

2020-09-10

KS 2020/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

2020.2123 U Apoteksgruppen- Ingen erinran mot ansökan om 
container på storgatan 14 under perioden 2020-
09-11--2020-09-14, kl. 12.00-18.00

Anders Magnusson

2020-09-11 Yttrande 

KS 2020/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-01

§ 168 Information från verksamheten, verkställighet kommunchef och tillväxtchef
§ 169 Förfrågan om arrende; Padel Stora Rör
§ 170 Ändring av utfart för storgatan 49
§ 171 Erbjudande om medverkan i Unika historiska Kalmar län
§ 172 Riktlinjer för medborgardialog samt rutin för genomförande
§ 173 Motion (Per Lublin m.fl. ÖP) Samtliga kommunens offentliga toaletter ska ha av-

giftsfritt tillträde
§ 174 Motion (Per Lublin ÖP) - återställande av brunn samt översyn av torgbeläggningen 

med mera
§ 175 Medborgarförslag (Anders Beronius) Hjälpa medborgare som tar sig vid att renove-

ra ödehus med teknisk och praktisk rådgivning i Borgholms kommun
§ 176 Remiss - Förslag till Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027
§ 177 Remiss- Förslag till Regional biblioteksplan 2021-2024
§ 178 Projekt nybyggnation Åkerboskolan

2020-09-08

§ 179 Genomförande av undersökning av delårsboende
§ 180 Begäran om trafikåtgärder runt skolområde vid Åkerboskolan
§ 181 Begärana om ställningstagande i samfällighetsärende; Bilturismens effekter på 

beläggning av kustväg
§ 182 Information; Life watch- ansökan om projektmedel
§ 183 Motion (Per Lublin m fl ÖP) införa lönetak för kommunanställda i det högre lö-

neskiktet
§ 184 Remiss; Extra medel från Sveriges Geologiska Undersökning för att utföra grund-

vattenutredningar inom Kalmar län.
§ 185 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
§ 186 Förfrågan om lokal i Borgholm för Arbetsförmedlingen
§ 187 Ägarbyte av fastigheterna Rödhaken 5 och Högsrum 5:29 mellan Borgholms kom-

mun och Borgholm Energi AB
§ 188 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden
§ 189 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB

Kultur- och fritidsutskottet 

2020-08-24

§ 18 Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen
§ 19 Översyn av taxor och avgifter (kultur och fritid) inför budget 2021
§ 20 Skrivelse 20200514 till region Kalmar län och kommuner från studieförbunden gäl-

lande kommande bidrag.
§ 21 Borgholms blues rock festival ansöker om bidrag för inställd festival
§ 22 Föreningen Ölands bowls klubb söker bidrag till mattor.
§ 23 Erbjudande om medverkan i Unika historiska Kalmar län

§ 24 Information från föreningarna
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Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB

2020-08-20

§ 41 Styrelsemötets öppnande
§ 42 Föregående protokoll
§ 51 VD informerar augusti 2020
§ 44 Personalärenden 2020
§ 43 Organisationsstruktur Borgholm Energi
§ 45 Ekonomisk uppföljning juli 2020 samt överföring av medel för lättnad av arbetsgi-

varavgift
§ 46 Ökade nitrathalter i vattendrag inom Borgholms kommun
§ 47 Sammanfattning av strategidagen 2020-06-16
§ 48 Attestreglemente
§ 49 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
§ 50 Beslut från kommunen maj - juli 2020

-----------------------------------------------------------------
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (5)
2020-09-17 2019/69 041

 

Handläggare
Jens Odevall
Kommunchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  Jens.Odevall@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Tilläggsbudget för oförutsedda kostnader med kon-
sekvensanalys av vidtagna prioriteringar

Förslag till beslut 
att ge tilläggsbudget till kommunstyrelsen på 7 000 tkr.
att resterande del hanteras inom kommunstyrelsens ram genom föreslagna åtgär-

der. 

Begäran om tilläggsbudget  tkr

Avskrivningar 2 565

Åtgärder COVID-19 1 600

Rivning Skogsbryet 612

Ökade livsmedelskostnader 500

Gata/park kvarstående efter effektivisering-
ar

1 712

Summa 6 989

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 § 105 att uppdra till kommunchefen att före-
slå åtgärder för att få en budget i balans och att det ska ingå en konsekvensanalys till 
alla förslag som presenteras.

På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-14 lyftes ärendet för att bli återremit-
terat för att förslaget skulle kompliteras med en konsekvensanalys av vidtagna priori-
teringar.

Kommunstyrelsen uppvisade en negativ avvikelse på -4 600 tkr till och med juli, års-
prognosen är -7 100 tkr.

Nedan redovisas de kostnader som belastar förvaltningen:

Beskrivning Avvikelse (tkr) Åtgärd
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Avskrivningar -2 565 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Åtgärder COVID-19 -1 600 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Bidrag och ersättning Högby 
IF

-280 Åtgärder inom förvaltningen

Ersättning ÖKF 2019 -60 Åtgärder inom förvaltningen

Rivning Skogsbrynet -612 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Stormskador hamnar -235 Särskilt kommunfullmäktige 
ärende

ÖUC (nya lokaler på grund 
av arbetsmiljö förbättringar)

-243 Åtgärder inom förvaltningen

ÖUC (nya lokaler på grund 
av arbetsmiljö förbättringar)

-442 Åtgärder inom förvaltningen

Gata/park (obudgeterade 
poster)

-3 500 Åtgärder inom förvaltningen 
samt extra anslag

Ökad kostnad belysning -497 Åtgärder inom förvaltningen

Ökade livsmedelskostnader -500 Kommunfullmäktige extra 
anslag

 Summa -10 534  

Avskrivningar
Tillkommande samt tidigarelagda investeringar har medfört högre avskrivningskost-
nader än budgeterat. Det avser kostnader främst inom fastighetsavdelningen, ga-
ta/park och hamnar.

Åtgärder COVID-19
Prognosen på effekter av beslut kopplade till COVID-19 uppgår till 1 500 tkr. Progno-
sen avser ökade kostnader samt uteblivna intäkter (se rapport Effekter av covid-19 
för mer information). 

Bidrag och ersättning Högby IF
Kommunstyrelsen beviljade 2020-06-23 att bevilja Högby IF totalt 200 tkr i bidrag för 
konstgräsplanen perioden 2017-2021 samt ersätta Högby IF med 120 tkr för elljus-
spåret vid idrottsplatsen i Löttorp. Bidraget belastar förvaltningen med 160 tkr under 
2020 och resterande del under 2021. 
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Ersättning ÖKF 2019
Underskottsteckning avseende krishantering. Avser 2019 men faktura inkom under 
2020. Detta hanteras inom förvaltningens ram

Rivning Skogsbrynet
Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar förvaltningen enligt kommunstyrelse 
beslut § 212 negativt med 420 tkr. Kostnaden för rivningen har ökat med 192 tkr i och 
med asbest.

Stormskador hamnar
Vind och högvatten har orsakat skador i kommunens hamnar som behöver åtgärdas. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 att avsätta 235 tkr till återställande akuta åt-
gärder. Hanteras av kommunfullmäktige i separat ärende.

Ölands Utbildningscentrum (ÖUC)
Hyreskostnad och verksamhetsanpassning för Ölands gymnasium är inte budgeterad 
vilket ger kommunstaben en negativ avvikelse. Kostnaderna hanteras inom förvalt-
ningens ram.

Gata/park
Vid ingången av budgetåret 2020 hade gata/park ett sparbeting på 3 500 tkr. Vakanta 
tjänster samt en översyn att verksamhetens kostnader har medfört åtgärder motsva-
rande 1 800 tkr. Vidare finns högre kostnader än budgeterat på drift och fortsatt ge-
nomlysning av verksamheten fortgår under året.

Ökad kostnad belysning
Prognosen för kostnaderna avseende gatubelysning är högre än budgeterat. I kost-
naden ingår driftkostnader (inklusive avskrivningskostnader) samt skötselavtal för ga-
tubelysning i kommunen.

Ökade livsmedelskostnader
I och med ny upphandling genomförd av Kalmar kommun ökade avtalspriserna på 
livsmedel. 

Inför budgetåret 2020 genomfördes ett antal effektiviseringar för att få en budget i ba-
lans. Samtliga enheter fick i budgetprocessen ett effektiviseringskrav på 170 tkr per 
enhet. 

Det har även genomförts åtgärder under året för att skapa kostnadstäckning för till-
kommande poster. Nedan redovisas planerade/genomförda åtgärder:

Åtgärder  tkr

Vakant nämndsekreterare 657

Vakans ekonomi- och fastighetsavd 325

Vakans miljö (ny tjänst enligt budget) 200
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Vakanser gata/park 1 788

Intrångsersättning LST (Halltorp) 700

Bemanning kostenheten 130

Summa 3 800

Vakant nämndsekreterare
Tjänsten som nämndsekreterare är ännu ej tillsatt utan hanteras inom befintlig orga-
nisation.

Vakans ekonomi- och fastighetsavdelningen
Vakans av ekonomchef från och med 1 augusti sker inom befintlig organisation inom 
ekonomi- och fastighetsavdelningen.

Vakans miljö
Ny tjänst enligt budget som inte har tillsatts, avsåg tobakshandläggare.

Vakanser gata/park
Vakanta tjänster är ej tillsatta. Avser både grundbemanning och sommarvikarier. 

Intrångsersättning LST 
Halltorp

Bemanning kostenheten
Lägre bemanning under helgerna är infört

Konsekvensanalys
Borgholms kommuns budgeterade resultat uppgår till 13,8 mkr. Vid beslut om 
tilläggsbudget till kommunstyrelsen om 7,0 mkr uppgår kommunens resultat till 6,8 
mkr för 2020.

Om kommunstyrelsen inte erhåller högre anslag blir högst troligt kommunstyrelsens 
underskott 7,0 mnkr. Detta eftersom den samlade bedömningen är att det inte finns 
någon realistisk möjlighet till ytterligare effektiviseringar på kort sikt, utöver de ovan 
beskrivna åtgärderna (3,8 mkr). Det saknas således reell möjlighet att ytterligare 
minska kostnaderna eller höja intäkterna innevarande budgetår. Detta eftersom yt-
terligare personalneddragningar får effekt först nästa år med hänsyn till gällande la-
gar och avtal om uppsägningstid och dylikt samt att övriga kostnader främst härrör 
sig till avtal med uppsägningstid. 

Förvaltningen har i samband med internbudget gjort effektiviseringar med drygt 1,5 
mkr utöver redan beslutade omprioriteringar. Vi ser över mindre utgifter löpande 
som abonnemang, licenser och medlemsavgifter. Samtliga vakanser försöker vi i 
möjligaste mån avvakta tillsättningar och pröva andra lösningar för. Däremot finns 
synergieffekter av att försöka samordna funktioner inom koncernen vilket kan ge ef-
fekt under 2021.
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Gata/park och kost måste framledes erhålla en mer realistisk budget för att fullgöra 
sin uppgift. De har redan i år gjort stora effektiviseringar och har under många sak-
nat ekonomiska förutsättningar. Underskotten har tidigare år täckts av andra verk-
samheter inom bolag/kommun eller hanterats i samband med bokslut.

Konsekvensen blir att vi inte kan leva upp till kvalitetskrav på måltidsleveranserna till 
våra gamla och unga och skötseln av våra vägar och grönytor om vi ska skära ytter-
ligare i dessa verksamheter.

 

Jens Odevall
Kommunchef

Skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-21 190

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 190 Dnr 2018/231 312 KS

Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr till Fyr

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen
att anslå (omprioritera) 357 tkr från avslutat projekt 1423 (Lilla triangeln) och 

1 400 tkr från projekt 1405 (Beläggningsarbete) till projekt 1426 Cykelled 
Knäppinge-Ormöga för år 2020 för beläggningsarbeten. 

Ärendebeskrivning
Cykelleden mellan Knäppinge och Ormöga är klar och det grusmaterial som ligger 
på cykelvägen fungerar dåligt. Det blir spårigt och vi har problem med att många 
får punktering. Anslutningsvägarna (cirka 1000 m) är klara för att beläggas.

Förvaltningen har gjort bedömningen att det finns ett värde i att utföra beläggnings-
arbetet under hösten 2020. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-18.

Bedömning
Sträckan består av Knäppinge-Ormöga 3700 m inklusive anslutningsvägar Budget-
pris bedöms till 1150 tkr +/- 5%. Budget bedöms därför till 1 225 tkr.

Budgetpriser inkluderar justering, eventuell kantskärning, grus, maskinläggning och 
IMT massa. IMT massa är den beläggningstyp som använts på kustvägen mellan 
Äleklinta och Grönvik samt stora delar av cykelleden i övrigt.

Om kommunen avvaktar med beläggningsarbetet så blir konsekvensen att det till-
kommer årliga kostnader för hyvling och kompletteringsgrusning.

Resterande anslag (omprioriteringar) är avsedda att täcka de utgifter utöver dessa 
som projekt 1426 Cykelled Knäppinge-Ormöga gått över budget.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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