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Sammanfattning och revisionell 
bedömning 
Kommunens revisorer har efter en väsentlighets- och riskbedömning beslutat att 
genomföra en granskning av hur kommunstyrelsen säkerställer att ekonomistyrningen 
bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.  

Efter genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att kommunstyrelsen 
inte fullt ut säkerställer att ekonomistyrningen bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig 
intern kontroll. Vi grundar vår bedömning på revisionsfrågorna nedan. 

Underlag till den revisionella bedömningen redovisas nedan.  

Revisionsfråga Kommentar  

Bedrivs ekonomistyrningen i 
enlighet med 
kommunfullmäktiges 
styrande beslut? 

Delvis uppfylld 

Vi bedömer att ekonomistyrningen delvis 
bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges 
styrande beslut. Vi grundar vår bedömning 
på att budgetprocessen för år 2020 
bedrivits i enlighet med styrmodellen vilket 
resulterat i att kommunfullmäktige tog 
beslut om budgeten i juni 2019. Även 
tidplanen för budget 2021 överensstämmer 
med styrmodellen. Vi anser däremot att 
beslutet att senarelägga budgetprocessen 
för år 2021 med anledning av pandemin 
borde ha fattats av kommunfullmäktige 
eftersom de har beslutat om styrmodellen.  
Vi anser vidare att den ekonomiska delen 
av budgeten tydligare bör kopplas till 
kvalitativa aspekter av verksamheten för att 
uppnå det övergripande syftet med 
styrmodellen att hitta en effektiv fördelning 
av de finansiella resurserna samtidigt som 
styrningen innebär att verksamheten 
fokuserar på kvalitet från ett 
brukarperspektiv. För övrigt instämmer vi i 
bedömningen att budgetprocessen behöver 
vara i bruk ytterligare något år för att de 
effekter som beskrivs ska tydliggöras 
ytterligare. 
Tertialuppföljningar har upprättats i enlighet 
med styrmodellen och det finns viss 
spårbarhet i tertialrapport och protokoll som 
visar att åtgärdsplaner tagits fram vid 
prognos om negativ budgetavvikelse. Vi 
anser att det bör tas fram åtgärdsplaner 
som täcker prognostiserade underskott och 
att det tydligare bör framgå vilka delar av 
åtgärdsplanerna som beräknas få effekt 
innevarande budgetår och vilka åtgärder 
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som ger effekt längre fram. Vidare anser vi 
att de konsekvensanalyser som ska 
upprättas vid beslut om åtgärdsplanen bör 
förtydligas och bifogas nämndernas beslut 
som skickas till kommunstyrelsen. 
Hanteringen att inte justera känd ökning av 
erhållet bidrag i kostnadsutjämningen anser 
vi bidra till en skevhet i budgeten vilket 
bidrar till höga överskott för 
finansförvaltningen jämfört med budget. 
Övriga poster som vi anser borde kunna 
budgeteras med större precision är interna 
personal- och pensionskostnader samt 
kapitalkostnader. 
För övrigt har tertialuppföljningar och 
upprättande av årsredovisning skett i enligt 
med styrmodellen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott har hållit regelbundna 
uppföljnings- och avstämningsmöten med 
nämnder samt styrelser i de kommunala 
bolagen till och med utbrottet av pandemin. 
Vi ser det som viktigt att kommunstyrelsen 
fortsätter att hålla regelbundna möten i 
enlighet med styrmodellen för att 
upprätthålla uppsikt över nämnder och 
bolag. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att vid 
planeringen av sammanträden till 
kommande år ta hänsyn till att 
delårsrapporten som upprättas per 31 
augusti bör komma kommunfullmäktige till 
del så tidigt som möjligt ur ett 
styrningsperspektiv. I dagsläget är det 
endast sex veckor kvar av året då 
fullmäktige behandlar delårsrapporten. 

Finns det en planering med 
tillräckliga anvisningar, 
underlag och aktiviteter för 
genomförande av 
ekonomistyrningen? 

Delvis uppfylld 

Vi bedömer att det delvis finns en planering 
med tillräckliga anvisningar, underlag och 
aktiviteter för genomförande av 
ekonomistyrningen. Vi grundar vår 
bedömning på planeringen av 
budgetprocessen 2021. Tidplan och 
aktiviteter överensstämmer med den 
beslutade styrmodellen.  Vi anser dock att 
underlagen bör innehålla volymtal, nyckeltal 
och jämförelsetal för att beskriva 
verksamheten och tydligare underbygga de 
ekonomiska aspekterna av budgeten. 
Det finns en tydlighet i 
budgetförutsättningar och politiska 
prioriteringar vilka samlas i ett 
sammanhållet dokument. Vi 
rekommenderar att dokumentet utökas med 
tidplan och därefter beslutas politiskt för att 
tydliggöra förutsättningarna ytterligare. 
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Är ansvarsfördelningen tydlig 
vad gäller 
ekonomistyrningen? 

Delvis uppfylld 

Vi bedömer att ansvarsfördelningen för 
ekonomistyrningen delvis är tydlig. Vi 
grundar vår bedömning på att det finns en 
dokumenterad process för budgetering och 
uppföljning. Vi ser det som en brist att 
nämnderna, enligt spårbarheten i 
protokollen, inte lämnar över något 
budgetförslag till kommunstyrelsen i 
budgetprocessen. Nämndernas roll i 
budgetprocessen behöver tydliggöras och 
konsekvenser av framtagna förslag bör 
förankras genom beslut i respektive nämnd. 
 

 

Finns det rutiner som 
säkerställer att budget och 
prognoser förankras i 
organisationen  

Uppfylld 

Vi bedömer att det finns rutiner som 
säkerställer att budget och prognoser 
förankras i organisationen. Vi grundar vår 
bedömning på att det finns ett systematiskt 
arbete med budget och prognos samt 
systemstöd i form av ett 
verksamhetsledningssystem.  
Vi instämmer med synpunkterna i 
genomförda intervjuer att prognosarbetet 
bör förbättras, men anser att stödet till 
cheferna i form av workshops på sikt bör 
bidra till en större säkerhet. 
Baserat på granskningen av avvikelser 
mellan prognos i delårsrapport och utfall i 
årsredovisningen år 2017–2019 bedömer vi 
att det i de flesta fall finns rimliga 
förklaringar till de avvikelser som uppstått. 

 

 

1.1. Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

• Tillse att de konsekvensanalyser som ska upprättas vid beslut om åtgärdsplanen 
förtydligas och bifogas nämndernas beslut som skickas till kommunstyrelsen. 

• Utveckla användandet av volymtal, nyckeltal och jämförelser för att beskriva 
verksamheten och tydligare underbygga de ekonomiska aspekterna av budgeten. 

• Se över budgeteringen av vissa poster inom finansförvaltningen dels vad gäller 
precisionen vid budgetering, dels att justering görs enligt kommunfullmäktiges 
beslut. 

• Se över planeringen av sammanträden till kommande år med hänsyn till att 
delårsrapporten som upprättas per 31 augusti bör komma kommunfullmäktige till 
del så tidigt som möjligt ur ett styrningsperspektiv. I dagsläget är det endast sex 
veckor kvar av året då fullmäktige behandlar delårsrapporten. 
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• Dokumentet Budgetförutsättningar utökas med tidplan och därefter beslutas 
politiskt för att tydliggöra förutsättningarna ytterligare. 

• Se över underlaget till utformning av styrmodellen, i syfte att förtydliga 
budgetprocessen så att nämndernas budgetförslag överlämnas till 
kommunstyrelsen efter beslut i respektive nämnd. 
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 Inledning 
2.1. Bakgrund 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och årligen 
upprätta en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. För ekonomin ska 
finansiella mål anges och det ska finnas riktlinjer för en god ekonomisk 
hushållning. Uppföljning ska minst göras i en delårsrapport och i 
årsredovisningen. I delårsrapporten ska en prognos över ekonomin upprättas. 

Det åligger kommunstyrelsen att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över nämnders verksamhet.  

Kommunens revisorer har efter en väsentlighets- och riskbedömning beslutat att 
genomföra en granskning av hur kommunstyrelsen säkerställer att 
ekonomistyrningen bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att fastställa om kommunstyrelsen säkerställer att 
ekonomistyrningen omfattande budget, uppföljning och prognos bedrivs ändamålsenligt 
och med tillräcklig intern kontroll. 

• Bedrivs ekonomistyrningen i enligt med kommunfullmäktiges styrande beslut? 

• Finns det en planering med tillräckliga anvisningar, underlag och aktiviteter för 
genomförande av ekonomistyrningen? 

• Är ansvarsfördelningen tydlig vad gäller ekonomistyrningen? 

• Finns det rutiner som säkerställer att budget och prognoser förankras i 
organisationen? 

2.3. Revisionskriterier 

• Kommunallagen (2017:725) kapitel 6 och 11 

• Kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrningen 

• Övriga interna styrande dokument med bäring på granskningsområdet 

2.4. Avgränsning och metod 

Granskningen avgränsas till hur kommunstyrelsen bedriver ekonomistyrningen med fokus 
på budget, uppföljning och prognos. Aktiviteter under år 2019 och 2020 har granskats. 

Vi har genomfört intervjuer följande intervjuer: kommunstyrelsens presidium, 
utbildningsnämndens presidium, socialnämndens presidium, kommunchef, ekonomichef, 
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budgetchef, förvaltningschef, administrativ chef och controller för utbildningsförvaltningen 
samt förvaltningschef och controllers för socialförvaltningen. 

Vi har tagit del av följande dokument: Styrmodell, budgetförutsättningar år 2020, årsplan 
med budget 2020 samt plan 2021–2023, årsplanering budget 2021, tertialrapport 1 2020, 
rutin för rapportering av aktiviteter och nyckeltal i Stratsys, delårsrapport per 2019-08-31, 
delårsrapport per 2018-08-31, delårsrapport per 2017-08-31, årsredovisning per 2019-12-
31, årsredovisning per 2018-12-31, årsredovisning per 2017-12-31, samt för granskning 
relevanta kommunala beslut. 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

3.1. Bedrivs ekonomistyrningen i enligt med kommunfullmäktiges 

styrande beslut? 

3.1.1. Iakttagelser 

Styrmodell i Borgholms kommun 

Borgholms kommuns Styrmodell antogs av kommunfullmäktige i februari 20181. Enligt de 
ekonomiska styrprinciperna som anges i styrmodellen framgår att årsplan med budget, 
som fastställs av kommunfullmäktige, utgör det övergripande styrdokumentet för 
kommunens olika verksamheter. Budgetbeslutet fattas utifrån vid tidpunkten känd 
information om verksamhetens förutsättningar inför ett budgetår. I de fall förutsättningarna 
ändras kan åtgärder behöva vidtas för att styra den löpande verksamheten under 
budgetåret. I de fall konflikt uppstår mellan verksamhet och ekonomi gäller som 
huvudregel att ekonomi har företräde. Om en sådan prioritering måste ske ska nämnden 
göra en konsekvensanalys av vidtagen prioritering som delges kommunstyrelsen. 
Tilläggsanslag medges med stor restriktivitet. Anmälan med behov om tilläggsanslag sker 
till kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar för respektive nämnd. Omdisponeringar i 
driftbudgeten kan göras av respektive nämnd. Omdisponering mellan nämnder beslutas i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om investeringsram per projektkategori 
samt godkänner framtagna investeringsprojekt för den kommande femårsperioden. 
Kommunstyrelsen beslutar om omdisponering av medel mellan projektkategorier så länge 
inte den totala investeringsramen överskrids. Prioritering av redan beslutade projekt följer 
antagen delegationsordning. Medel anslagna för investeringar får inte användas till 
driftkostnader. 

Visionen och det målarbete som görs för mandatperioden utgör grunden för planeringen 
för alla år under mandatperioden. Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta 
en budget för nästkommande kalenderår för både verksamhet och ekonomi innehållande: 

 kommunfullmäktiges mål 

 nämndens mål 

 finansiella mål 

 ekonomisk plan för kommande treårsperiod 

 investeringsplan för kommande femårsperiod 

 rambudget för varje nämnd 
 

1 KF § 47/2018-02-19 
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Borgholms kommun kallar detta årsplan med budget. Årsplan med budget för 
nästkommande budgetår beslutas av kommunfullmäktige i juni. Kommunstyrelsen 
bereder dokumentet och fattar beslut inför kommunfullmäktige i juni. I november kan 
omprövning av årsplan med budget ske till följd av yttre faktorer som påverkar kommunen 
väsentligt. 

Efter beslutet i juni påbörjar nämnderna sina verksamhetsplaner för nästkommande år. I 
verksamhetsplanen presenteras nämndens uppdrag, nämndmål, aktivitetsplan samt 
nämndens bidrag till den årsplan med budget som beslutats. Verksamhetsplanen 
innehåller även ramarna inom respektive verksamhetsområde. 

I styrmodellen anges planeringsprocessen i form av ett årshjul. Planeringsprocessen 
påbörjas med en kick-off under februari månad. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
nämndpresidierna, ekonomiavdelningen, förvaltningsledningarna samt fackliga 
representanter samlas för att redovisa kända förutsättningar så som omvärldsfaktorer, 
konjunkturbedömningar, kommunens helhetsekonomi och uppföljning av föregående år.  

Under april månad genomförs, enligt styrmodellen, särskilda budgetdialoger som syftar till 
att skapa ett underlag för den politiska prioriteringen av verksamheten under kommande 
år. Effekter och konsekvenser av den preliminära resursfördelningen ska beskrivas. 
Huvuduppgiften är att dels hitta en effektiv fördelning av de finansiella resurserna dels få 
en styrning som innebär att verksamheten fokuserar på kvalitet från ett brukarperspektiv.  

Budgetdag för samtliga nämndpresidier och förvaltningsledning hålls under våren. Partier 
som inte är representerade i kommunstyrelsen samt fackliga representanter är inbjudna. 

Efter att dialoger genomförts vidtar arbetet med att utforma årsplan med budget för 
kommande år och de två efterföljande åren. Information ska också lämnas till 
ledningsgruppen om hur arbetet fortskrider. Efter MBL-förhandling (Lag om 
medbestämmande i arbetslivet) läggs ett förslag till budget fram vid kommunstyrelsens 
sista möte före sommaruppehållet och beslut om budget fattas av kommunfullmäktige 
under dess sista möte före sommaren. 

Från början av april fram till slutet av oktober pågår styrelse och nämnders 
planeringsarbete med att upprätta verksamhetsplan och detaljerad budget för kommande 
år anpassade till de av kommunfullmäktige anslagna ramar samt fastställda mål och 
prioriteringar. 

Styrelse och nämnder redovisar sina verksamhetsplaner till kommunstyrelsen under 
november månad. I verksamhetsplanen presenteras nämndens uppdrag och bidrag till de 
av kommunfullmäktige uppsatta mål genom den aktivitetsplan som framarbetats och 
resursfördelningen inom nämndens verksamhetsområde. 

I slutet av november kan kommunens budget omprövas. En omprövning ska endast göras 
i undantagsfall. Motiv till en sådan omprövning är förändringar till följd av att yttre faktorer, 
som till exempel förändrat skatteunderlag, ändrad befolkningsstruktur, ändrade lagar och 
förordningar som påverkar kommunen så mycket att en omprövning blir nödvändig. 
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Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över övriga nämnder, de 
kommunala bolagen samt kommunalförbund. Kommunstyrelsen har ett övergripande 
ansvar för att verksamheten bedrivs inom de beslutade budgetramarna. Vid indikationer 
på avvikelser från fastställd budgetram ska nämnden rapportera detta samt vilka åtgärder 
som är vidtagna till kommunstyrelsen. Inom beslutad budgetram kan nämnden göra 
nödvändiga omprioriteringar så länge det inte står i konflikt med de av kommunfullmäktige 
uppsatta mål. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fyra avstämningsmöten per år med respektive 
nämnd/styrelse. På avstämningsmöten sker uppföljning av nämndens/styrelsens 
verksamhetsplan. Utgångspunkterna ska vara mål, ekonomi och resultat. 

Förvaltningschefen har det direkta ansvaret för verksamhet, organisation och ekonomi i 
enlighet med fastställd budgetram. I ansvaret ingår att utveckla verksamheten inom 
tilldelade ekonomiska ramar så att förvaltningens, såväl som kommunens samlade 
resurser, utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Förvaltningschefen har också 
ansvar för att fastställda ekonomiska ramar är kända i organisationen. 

Detaljbudget för respektive nämnd ska göras på den nivå som är nödvändig för att en 
korrekt uppföljning och kontroll ska kunna genomföras under löpande år. Nämnden 
ansvarar för att alla rapportbehov inom verksamhetsområdet är tillgodosedda. Den av 
kommunfullmäktige beslutade budgetramen gäller och är referenspunkt för den löpande 
återrapporteringen. 

Nämnder och styrelser ska följa upp verksamheten med periodutfall och prognoser. 
Ekonomiavdelningen ska månadsvis sammanställa nämndens intäkter och kostnader i en 
driftredovisning samt helårsprognos. Redovisningen ska innefatta en ekonomisk analys 
baserat på utfallet gentemot budget och förvaltningschef är ansvarig för analys av 
verksamheten. Månadsuppföljningen ska även innehålla en investeringsredovisning som 
ska innefatta de budgeterade investeringsprojekten, utfall och prognos för färdigställande. 
Månadsuppföljningen ska redovisas för nämnden. 

Kommunen inklusive nämnder upprättar tertialuppföljning per 30 april samt delårsbokslut 
per 31 augusti med helårsprognos och måluppfyllelse. Tertialuppföljning för april 
redovisas till kommunstyrelsen i juni. Delårsbokslut per augusti redovisas till 
kommunstyrelsen i oktober. Både tertialuppföljning och delårsbokslut ska innehålla en 
helårsprognos. Årsbokslut upprättas per 31 december med analys och utvärdering av 
kommunfullmäktiges mål samt ekonomi.  

Övriga iakttagelser och intervjuer 

Enligt tidplanen för budget 2020 behandlade kommunfullmäktige budgetdokumentet i juni 
månad.2 I intervjuerna beskrivs att det var första året som beslut om budget för 
kommande år togs innan sommaren. Budgetdokumentet innehåller driftbudget för 
budgetåret och tre planår samt investeringsbudget som sträcker sig över budgetåret samt 
fyra planår. För varje projektkategori finns en investeringsram och det anges vilka projekt 

 
2 KF § 137/2019-06-17 
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som är aktuella för genomförande. Investeringsramen uppgår till 59,7 mnkr år 2020, 51,5 
mnkr år 2021 samt 19,8 mnkr för vart och ett av åren 2022–2024.  

I december 20193 tar kommunfullmäktige upp budgetramen för år 2020 igen och beslutar 
utöka utbildningsnämndens ram med 4 mnkr vilket avser kompensation för lönehöjningar, 
satsningar på elever med särskilda behov och skolskjuts. I samma ärende tilldelas 
kommunstyrelsen 1,5 mnkr för projektet ”Heltid som norm” och 0,3 mnkr för 

”Sommarkortet”. Utökningen av driftbudgetramen finansieras av justeringen av 

kostnadsutjämningen som innebar ett tillskott om 6,8 mnkr för Borgholms kommun under 
år 2020. Det budgeterade resultatet från 22,7 mnkr ökar till 23,1 mnkr för år 2020, från 
20,7 mnkr till 23,8 mnkr för planåret 2021, från 16,3 mnkr till 21,8 mnkr för år 2022 samt 
från 14,0 mnkr till 18,3 mnkr för år 2023.  

Tertialuppföljningen gjordes per april månad och presenterades för kommunstyrelsen i 
maj.4 Förutom budgetuppföljningen finns en årsprognos som visar en positiv 
budgetavvikelse med 11,0 mnkr. Kommunstyrelsen och nämnderna har prognostiserat 
högre kostnader än budget med totalt 11,7 mnkr medan finansförvaltningen har en positiv 
budgetavvikelse med 22,7 mnkr. Under särskild rubrik anges vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit med anledning av det prognostiserade 
underskotten. Det framgår till exempel att kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 1,8 mnkr 
medan avvikelsen är -4,9 mnkr, men det beskrivs även att det pågår en genomlysning av 
verksamheterna för att hitta ytterligare åtgärder. Socialnämndens prognos uppgår 
till -3,8 mnkr medan åtgärder finns för 5,4 mnkr varav flera är på längre sikt.  

I dokumentet anges att årets budgeterade resultat uppgår till 16,0 mnkr, vilket är 6,7 mnkr 
lägre än i beslutet från december 2019. Anledningen uppges vara att ökningen av 
kostnadsutjämningen inte justerats budgetmässigt utan endast tilläggsanslagen för 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Hanteringen ökar budgetavvikelsen för 
finansförvaltningen där avvikelsen blir 6,7 mnkr högre. I tertialrapporten beskrivs att 
avvikelsen för finansförvaltningen avser: 

• Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +11,4 mnkr 

• Löneskatt och pensioner +7,3 mnkr 

• Avskrivning av fastigheten Skogsbrynet och lägre internränta -2,9 mnkr 

• Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB +6,9 mnkr 

Som beskrivits ovan anger styrmodellen att i de fall det uppstår konflikt mellan 
verksamhet och ekonomi ska styrelsen/nämnden göra en konsekvensanalys av vidtagen 
prioritering. I intervjuerna beskrivs att kommunstyrelsen erhåller åtgärdsplaner från 
nämnder som prognostiserat underskott jämfört med budget, men att det saknas tydliga 
konsekvensanalyser. 

Protokollen från möten i kommunstyrelsens arbetsutskott visar att uppföljnings- och 
avstämningsmöten har ägt rum vid ett flertal tillfällen under år 2019 och i början av år 

 
3 KF § 246/2019-12-09 
4 KS § 87/2020-05-26 
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2020, se vidare bilaga 1. Av protokollen framgår att främst socialnämnden har arbetat 
med en åtgärdsplan för att få budget i balans. Socialnämndens presidium och 
förvaltningschef träffade kommunstyrelsens arbetsutskott en gång i månaden från april till 
november med uppehåll för juli. 

Under år 2019 gjordes en tertialuppföljning per april som presenterades i 
kommunstyrelsen i juni månad5 och en delårsrapport per augusti som redovisades för 
kommunstyrelsen i oktober månad6 och därefter för kommunfullmäktige i november7. 
Kommunstyrelsen får även en budgetuppföljning på varje möte under år 2019 och år 
2020 förutom januari månad (granskningen sträcker sig till och med maj 2020). 
Årsredovisningen för år 2019 behandlades av kommunstyrelsen i april månad 2020.  

Enligt styrmodellen och tidplanen för budget 2021 skulle budgetdokumentet beslutats på 
kommunfullmäktiges möte som hölls den 15 juni. I april fattade kommunstyrelsen, med 
anledning av Covid-19, beslut om att senarelägga budgetprocessens aktiviteter till tidigast 
1 september och att beslut av årsplan 2021 med plan 2022–2024 behandlas på 
kommunfullmäktiges möte i november. Enligt konsekvensanalysen som återges i 
beslutsparagrafen får nämnderna kortare tid på sig att anpassa verksamheten till 
ramförändringar, vilket ökar risken för att helårseffekt under år 2021 inte kommer att 
uppstå. I intervju beskrivs att bakgrunden till beslutet att senarelägga budgetprocessen är 
alltför stor osäkerhet kring budgetförutsättningarna. Det gäller till exempel utvecklingen av 
skatteunderlaget som ligger till grund för en prognos över skatteintäkterna.  

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att ekonomistyrningen delvis bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges 
styrande beslut. Vi grundar vår bedömning på att budgetprocessen för år 2020 bedrivits i 
enlighet med styrmodellen vilket resulterat i att kommunfullmäktige tog beslut om 
budgeten i juni 2019. Även tidplanen för budget 2021 överensstämmer med styrmodellen. 
Vi anser däremot att beslutet att senarelägga budgetprocessen för år 2021 med 
anledning av pandemin borde ha fattats av kommunfullmäktige eftersom de har beslutat 
om styrmodellen.  

Vi anser vidare att den ekonomiska delen av budgeten tydligare bör kopplas till kvalitativa 
aspekter av verksamheten för att uppnå det övergripande syftet med styrmodellen att hitta 
en effektiv fördelning av de finansiella resurserna samtidigt som styrningen innebär att 
verksamheten fokuserar på kvalitet från ett brukarperspektiv. För övrigt instämmer vi i 
bedömningen att budgetprocessen behöver vara i bruk ytterligare något år för att de 
effekter som beskrivs ska tydliggöras ytterligare. 

Tertialuppföljningar har upprättats i enlighet med styrmodellen och det finns viss 
spårbarhet i tertialrapport och protokoll som visar att åtgärdsplaner tagits fram vid 
prognos om negativ budgetavvikelse. Vi anser att det bör tas fram åtgärdsplaner som 
täcker prognostiserade underskott och att det tydligare bör framgå vilka delar av 

 
5 KS § 106/2019-06-25 
6 KS § 156/2019-10-22 
7 KF § 223/2019-11-18 
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åtgärdsplanerna som beräknas få effekt innevarande budgetår och vilka åtgärder som ger 
effekt längre fram. Vidare anser vi att de konsekvensanalyser som ska upprättas vid 
beslut om åtgärdsplanen bör förtydligas och bifogas nämndernas beslut som skickas till 
kommunstyrelsen. 

Hanteringen att inte justera känd ökning av erhållet bidrag i kostnadsutjämningen anser vi 
bidra till en skevhet i budgeten vilket bidrar till höga överskott för finansförvaltningen 
jämfört med budget. Övriga poster som vi anser borde kunna budgeteras med större 
precision är interna personal- och pensionskostnader samt kapitalkostnader. 

Vidare har tertialuppföljningar och upprättande av årsredovisning skett i enligt med 
styrmodellen och kommunstyrelsens arbetsutskott har hållit regelbundna uppföljnings- 
och avstämningsmöten med nämnder samt styrelser i de kommunala bolagen till och med 
utbrottet av pandemin. Vi ser det som viktigt att kommunstyrelsen fortsätter att hålla 
regelbundna möten i enlighet med styrmodellen för att upprätthålla uppsikt över nämnder 
och bolag. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att vid planeringen av sammanträden till kommande 
år tar hänsyn till att delårsrapporten som upprättas per 31 augusti bör komma 
kommunfullmäktige till del så tidigt som möjligt ur ett styrningsperspektiv. I dagsläget är 
det endast sex veckor kvar av året då fullmäktige behandlar delårsrapporten. 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

3.2. Finns det en planering med tillräckliga anvisningar, underlag och 

aktiviteter för genomförande av ekonomistyrningen? 

3.2.1. Iakttagelser 

Eftersom arbetet inför budget 2020 var första året med den nya styrmodellen anser flera 
av de intervjuade att det var något av ett prövoår. Inför budget 2020 användes även en ny 
modell för beräkning av ramar för nämndernas driftbudget. Budgetmodellen är framtagen 
av Sveriges kommuner och regioner och ingår i ett projekt som Borgholms kommun har 
deltagit i tillsammans med andra kommuner. Budgetmodellen utgår från den planerade 
investeringsnivån och vilket resultat som kommunen behöver ha för att kunna 
självfinansiera investeringarna till den grad som det finansiella målet om självfinansiering 
av investeringar anger. Det ska även finnas ett resultatmål som lägst ska utgöra 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Utifrån dessa två finansiella mål beräknas vilken 
investeringsnivå som är möjlig och vilken resultatnivå som krävs för att självfinansieringen 
uppnås.  

En central del av budgetförutsättningarna är prognosen över skatteintäkter, intäkts- och 
kostnadsutjämning samt generella statsbidrag som SKR8 tillhandahåller via cirkulär och 
beräkningsmodell varannan månad. En annan viktig parameter är kommunens 
invånarantal som bestäms definitivt 1:e november året före budgetåret. I 
budgetprocessen är det således viktigt att prognostisera befolkningsutvecklingen. 

 
8 Sveriges kommuner och regioner 
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Eftersom kostnadsutjämningen bestäms utifrån antalet invånare i vissa ålderskategorier 
behöver även utvecklingen av befolkningens olika åldersgrupper beräknas.  

Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader 
mellan kommuner till exempel avseende andelen barn eller äldre i förhållande till total 
befolkning. Systemet utjämnar däremot inte för kostnader som beror på skillnader i vald 
servicenivå, avgiftssättning och effektivitet. Kostnadsutjämningen består under år 2020 av 
nio delmodeller, se bilaga 2. För varje delmodell beräknas en standardkostnad.  

Utifrån standardkostnaden beräknas en så kallad teknisk budgetram för nämnder som har 
verksamheter som omfattas av vissa av kostnadsutjämningens delmodeller. Den tekniska 
ramen visar vad verksamheten borde kosta före eventuella politiska prioriteringar. Det är 
ungefär 70 % av den totala driftbudgeten som avser denna typ av verksamhet. 
Verksamheter som inte omfattas av resursfördelningen tilldelas budget utifrån föregående 
års budget med tillägg för pris- och löneökningar. Verksamheter utanför 
resursfördelningen är till exempel individ- och familjeomsorgen, tekniska verksamheter 
och kulturskolan. I budget 2020 gjordes ingen uppräkning för pris- och löneökningar.  

Enligt tidplanen för budget 2021 inleddes budgetprocessen med ett uppstartsmöte i 
oktober 2019. I intervju beskrivs att kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemännens 
ledningsgrupp diskuterade kända budgetförutsättningar och övergripande politiska 
prioriteringar på mötet. Under hösten görs en beställning av en befolkningsprognos och 
innan jul sammanställs ett dokument som visar budgetförutsättningar.  

I februari månad hålls en kick-off där kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndernas 
presidier, förvaltningschefer och personal från ekonomiavdelningen deltar. På mötet, som 
hölls våren 2019, presenterades ”myter” om kommunens förutsättningar och en analys av 
kommunens ekonomi från SKR. Deltagarna diskuterade i grupper utifrån de olika 
perspektiven i kommunens styrmodell. Avslutningsvis visades tidplanen för den 
återstående budgetprocessen. På mötet inför budget 2021 gjordes en utvärdering av 
föregående års budgetprocess. 

I intervjuerna beskrivs att det bland annat finns utrymme för förbättringar när det gäller 
prioriteringar och äskanden från nämnderna. De skulle behöva komma tidigare i 
processen än som varit fallet hittills. Det har setts som en utmaning att de ramar som 
beslutas i juni fortfarande gäller när budgeten tas upp för ny behandling i slutet av året. 

I slutet av februari skickas instruktioner ut till förvaltningscheferna för presentationen som 
ska hållas inför budgetberedningen i mars/april. Instruktionerna innehåller de beräknade 
tekniska ramarna som baseras på standardkostnaden för vissa verksamheter samt 
uppräkning med index för prisökning och löneökning för övriga verksamheter. Inför budget 
2021 ökas nämndernas ramar på grund av att kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) 
ska belasta nämnderna istället för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ram minskas 
med motsvarande summa.  

Av intervjuerna framgår att i tidigare budgetmodell fick nämnderna ett tilläggsanslag i 
samband med den årliga lönerevisionen för att kompensera kostnadsökningar. I den nya 
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budgetmodellen ska kostnaden för lönerevision beaktas av nämnderna i underlaget till 
budgetberedningen. Inga tilläggsanslag kommer att ges i samband med lönerevision år 
2020 och framåt. Vissa av de intervjuade upplevde att informationen kring denna 
förändring kunde ha kommunicerats tydligare.     

Den försenade budgetprocessen inför år 2021 innebär att nämndernas möten med 
budgetberedningen ska hållas efter sommaren. Efter mötet ska nämnderna ta fram ett 
prioriteringsunderlag med konsekvensbeskrivningar. Underlaget utgår från följande 
frågeställningar: 

• Hur kan verksamheten öka sina intäkter? 

• Hur kan verksamheten sänka sina kostnader? 

• Finns det strukturella investeringar/förändringar som verksamheten kan göra för 
att sänka sina löpande kostnader? 

• Beskriv verksamheter som inte är lagstadgade. 

• Vad utöver den tekniska ramen föreslår verksamheten att budgetberedningen 
prioriterar (ska rangordnas)? 

För varje post avseende satsning, effektivisering eller besparing anges koppling till 
fullmäktiges mål, den ekonomiska helårseffekten, från och med vilken månad den gäller, 
den ekonomiska effekten under budgetåret, vilka år som prioriteringen ska gälla samt om 
satsningen ingår i resursfördelningen. Vid granskningstillfället hade 
prioriteringsunderlaget skickats ut till nämnderna. 

I det prioriteringsunderlag som vi tagit del av saknas information i form av volymtal och 
nyckeltal för att beskriva verksamheten och tydliggöra vilken effekt som föreslagna 
prioriteringar får på berörda nyckeltal som till exempel bemanning i relation till antalet 
brukar inom hemtjänst och särskilt boende. Det saknas även jämförelser med tidigare år 
och andra kommuner för att åskådliggöra vilken nivå som verksamheten i Borgholms 
kommun motsvarar. 

Investeringsbudgeten för år 2021–2025 har behandlats av budgetberedningen under 
våren vilket bland annat inneburit att investeringar i tillgångar som hamnar och fastigheter 
inkluderats eftersom förvaltningen övertogs från Borgholm Energi AB per 1 januari 2020.     

Under budgetprocessen samlas information om budgetförutsättningar i ett dokument. Vi 
har tagit del av dokumentet som avser budget 2020. Syftet med dokumentet är att skapa 
förståelse för de olika faktorer som påverkar det ekonomiska läge som råder nationellt 
såväl som i Borgholms kommun. Rapporten beskriver omvärldsfaktorer, konjunkturen i 
världen och Sverige, Sveriges kommuners och Borgholms kommuns ekonomiska 
förutsättningar, kommunens nettokostnadsavvikelse i förhållande till övriga kommuner i 
landet och tekniska ramar. Prioriteringsunderlagen per nämnd/förvaltning återges 
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tillsammans med investeringsbudget för kommande femårsperiod. Dokumentet är daterat 
2019-04-25. 

Enligt tidplanen för budget 2021 finns en budgetdag inlagd i slutet av april där 
nämndernas arbetsutskott, ledamöter i kommunstyrelsen, gruppledare i de partier som 
inte representeras i kommunstyrelsen samt fackliga företrädare.  

Det finns även tidplaner och rutiner för månatlig uppföljning, tertialrapporter och 
årsredovisning. Rutinerna beskrivs närmre i avsnitt 2.4. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis finns en planering med tillräckliga anvisningar, underlag och 
aktiviteter för genomförande av ekonomistyrningen. Vi grundar vår bedömning på 
planeringen av budgetprocessen 2021. Tidplan och aktiviteter överensstämmer med 
beslutad styrmodell.  Vi anser dock att underlagen bör innehålla volymtal, nyckeltal och 
jämförelsetal för att beskriva verksamheten och tydligare underbygga de ekonomiska 
aspekterna av budgeten. 

Det finns en tydlighet i budgetförutsättningar och politiska prioriteringar vilka samlas i ett 
sammanhållet dokument. Vi rekommenderar att dokumentet utökas med tidplan och 
därefter beslutas politiskt för att tydliggöra förutsättningarna ytterligare.  

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

3.3. Är ansvarsfördelningen tydlig vad gäller ekonomistyrningen? 

3.3.1. Iakttagelser 

Den nya budgetprocessen anses från central förvaltning vara tydlig vad gäller ansvar och 
roller, men att det krävs mer än ett år att implementera modellen fullt ut. Det beskrivs som 
viktigt att få repetera processen en andra gång inför budget 2021 för att hålla ihop arbetet 
samt tydliggöra ansvar och roller. Den centrala ledningsgruppen utvärderar kontinuerligt 
budgetprocessen i syfte att utveckla den ytterligare. Ett syfte med att ändra processen var 
att betona att den budgetram som fullmäktige beslutat gäller och att minska antalet 
tilläggsäskanden. Från centralt håll beskrivs att budgetreglerna kommer att följas mer 
noggrant i framtiden. 

Processen anses också tydliggöra vilka verksamheter som kräver politiska prioriteringar. I 
och med att den tekniska ramen till exempel inom utbildningsnämnden baseras på 
standardkostnad och prognostiserat elevantal blir det tydligt att elevunderlaget inte räcker 
till att ekonomiskt finansiera sex skolenheter. Det krävs därmed en politisk prioritering att 
öka utbildningsnämndens ram för att få tillräckligt med resurser. Andra områden som 
utbildningsnämnden behöver ta upp som prioriterade områden är omsorg på obekväm 
arbetstid, pedagogiska måltider och utökning av resurser inom kulturskolan. 

Inom socialnämnden utgör politiska prioriteringar av bland annat träffpunktsverksamhet, 
dagverksamhet för demenssjuka samt förstärkt bemanning av sjuksköterskor inom ramen 
för nära vård.  
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Budgetberedningen består av kommunstyrelsens presidium, men kommunstyrelsens 
arbetsutskott är också delaktig i budgetarbetet. Det anses vara ett utvecklingsområde att 
tydligare engagera alla kommunstyrelsens ledamöter i budgetarbetet. Enligt tidplanen för 
budget 2021 är första tillfället som hela kommunstyrelsen deltar vid budgetdagen som 
ursprungligen skulle hållits i slutet av april månad. En granskning av kommunstyrelsens 
protokoll under år 2019 och år 2020 visar att kommande års budget inte behandlas 
löpande.  

Under våren presenteras förutsättningarna inför nästkommande års budget för 
nämnderna. Därefter ska nämnderna ta fram en konsekvensanalys med prioriteringar, 
effektiviseringar och/eller besparingar utifrån den preliminära ramfördelningen. Enligt 
vissa av de intervjuade framgår det inte tydligt hur ramarna är beräknade. Vissa 
nämndföreträdare beskriver att det främst är under nämndens möte med 
kommunstyrelsens arbetsutskott som nämndens budgetförutsättningar diskuteras. Vi har 
granskat nämndernas protokoll och funnit att det underlag som nämnden ska presentera 
för kommunstyrelsen inte formellt behandlas på nämndernas sammanträden. Det är 
endast utbildningsnämnden som i april månad både inför budget 2020 och inför budget 
2021 får en information om det pågående budgetarbetet.9 Något formellt beslut fattas inte.  

Det beskrivs som positivt att det finns planerade tillfällen då nämndernas arbetsutskott 
och förvaltningschefer träffas för att presentera sina möjligheter och utmaningar. 
Samarbetet mellan nämnderna beskrivs som bra. Enligt de intervjuade finns det ett fåtal 
interna poster i budgeten. De avser bland annat kost, lokalvård, IT och lokalhyror. Det 
upprättas interna avtal som förnyas inför varje budgetår.  

Utbildningsnämnden och socialnämnden har presidieöverläggningar fyra gånger per år för 
att diskutera gemensamma frågor. Möten beskrivs bidra till en god förståelse för 
varandras förutsättningar. 

Som beskrivits ovan har kommunstyrelsens arbetsutskott uppföljning- och 
avstämningsmöten med nämnder och styrelse fyra gånger per år, se bilaga 1. 
Överläggningarna hålls utifrån en checklista samt en beskrivning av vad som 
avhandlades vid förgående besök. En genomgång av protokollen från dessa möten visar 
att nämndföreträdarna exempelvis får uppdrag som att vidta åtgärder för att uppnå en 
budget i balans (socialnämnden och utbildningsnämnden). Socialnämndens företrädare 
upplever mötena som konstruktiva och att kommunstyrelsen har en god kännedom om 
nämndens verksamhet.  

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att ansvarsfördelningen för ekonomistyrningen delvis är tydlig. Vi grundar vår 
bedömning på att det finns en dokumenterad process för budgetering och uppföljning. Vi 
ser det som en brist att nämnderna, enligt spårbarheten i protokollen, inte lämnar över 
något budgetförslag till kommunstyrelsen i budgetprocessen. Nämndernas roll i 
budgetprocessen behöver tydliggöras och konsekvenser av framtagna förslag bör 
förankras genom beslut i respektive nämnd. 

 
9 UN § 46/2019-04-24 samt UN § 27/2020-04-29 
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Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

3.4. Finns det rutiner som säkerställer att budget och prognoser förankras 

i organisationen? 

3.4.1. Iakttagelser  

Budget 

Efter kommunfullmäktiges beslut om budgetram fördelas resurserna inom respektive 
nämnd. Inom utbildningsnämnden används ett resursfördelningssystem där nämndens 
budgetram reduceras med centrala kostnader innan budgeten fördelas ut till respektive 
skolenhet. Beloppet som fördelas ut räknas om till en så kallad ”elevpeng”. Ekonom och 

respektive chef arbetar tillsammans med att bygga upp verksamheten utifrån de resurser 
som skolenheten får tilldelad. Fördelning till förskola, skola och fritidsverksamheten görs 
med hjälp av fördelningsnycklar. Det finns en nyckel som anger hur stor andel av 
”elevpengen” som utgör personalkostnader och hur stor andel som ska gå till exempelvis 
undervisningsmaterial. Förutom ”elevpengen” finns tilläggsbelopp för barn/elever i behov 
av särskilt stöd samt för en fördelning utifrån socioekonomiska förhållanden. 

Det är en känd faktor att budgetår och läsår inte sammanfaller. Det uppges vara svårt att 
genomföra effektiviseringar och förändra sin organisation under pågående läsår. 
Utbildningsförvaltningen anger i intervjun att de har ett nära samarbete med sin controller 
och även med rektorerna. Av intervjuerna framgår att detaljbudgeten för 
utbildningsnämnden i år kommer beslutas i november månad. 

Enligt de intervjuade förankras budgeten och eventuella förändringar i och med de 
ledningsgruppsmöten som hålls inom utbildningsförvaltningen. Ledningsgruppsmöten 
hålls varannan vecka och arbetsplatsträff en gång per månad. En stående punkt på dessa 
möten är förvaltningens ekonomi samt strategisk plan. Transparens uppges vara viktigt 
för att skapa förståelse och engagera övrig personal. Det hålls även möten med fackliga 
representanter en gång per månad. 

Inom socialnämndens verksamhet fördelas den beslutade ramen dels utifrån föregående 
år med hänsyn taget till förändringar i prioriteringsunderlaget. Resursfördelning inom 
hemtjänsten sker utifrån antalet beviljade timmar. Särskilt boende får resurstilldelning 
utifrån politiskt beslutad bemanningsnyckel. Inom omsorgen om funktionshindrade 
fördelas budgeten utifrån individuellt brukarbehov. De osäkerhetsfaktorer som finns i 
budgeten avser främst externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen.  

Fördelningen av budgeten inom socialförvaltningen görs först på verksamhetsnivå och 
därefter på enhetsnivå. Diskussion och genomgång hålls med respektive enhetschef och 
en verksamhetsplan upprättas per enhet. Enhetschefer har mandat att flytta resurser 
inom sin egen verksamhet, men enligt de intervjuade är det ytterst få som gör det. 
Majoriteten av enhetschefer vill få ett budgetförslag presenterat som de sedan kan göra 
mindre justeringar i. Enligt de intervjuade är det projektet Heltid som norm och att behovet 
inom verksamheterna fluktuerar som bidrar till att det kan vara svårt för cheferna att hålla 
den tilldelade budgeten. Förvaltningen har tagit fram en bemanningshandbok som stöd 
för hur resurser kan användas inom olika enheter.  
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Av intervjuerna framgår att socialförvaltningen bedriver ett arbete med att förankra 
budgeten ute i verksamheterna. Det upplevs finnas ett solidariskt ansvar, cheferna 
samarbetar väl och det råder god gemenskap. Ledningssystemet Stratsys har underlättat 
arbetet då budgeten finns tillgänglig för cheferna i systemet.  

Prognos 

Ekonomisk uppföljning med prognos är reglerat i styrdokument. Av intervjuerna framgår 
att det finns förbättringspotential i prognossäkerheten. I bokslutet 2019 var det framförallt 
tre poster som påverkade budgetavvikelserna. I årsprognosen, som upprättades i 
samband med delårsrapporten per augusti, uppgick årets resultat till 21,0 mnkr. 
Resultatet i årsredovisningen var -12,0 mnkr, vilket är 33,0 mnkr lägre än i prognosen. Se 
bilaga 3. Skillnaden berodde främst på nedskrivning av fordran på Migrationsverket (-12,9 
mnkr), nedskrivning av bokfört värde för Åkerboskolan till följd av brand (-9,2 mnkr) samt 
utebliven utdelning från Borgholm Energi Elnät AB på grund av ändrade 
redovisningsprinciper (-6,9 mnkr). Posterna uppgår totalt till 29,0 mnkr vilket förklarar 
avvikelsen mot prognosen. Om avvikelserna bryts ner per nämnd, som i bilaga 3, 
framträder att socialnämndens totala avvikelse uppgår till -17,7 mnkr. Det innebär att 
jämfört med prognosen har avvikelsen försämrats med 4,8 mnkr som inte förklaras av 
orsaken ovan. I årsredovisningen anges att det beror på höga kostnader för externa 
placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblem. Likaså togs en 
utdelning från Borgholm Energi Elnät AB upp i prognosen med 3,9 mnkr vilket 
tillsammans med nedskrivningen av Åkerboskolan (-9,2 mnkr) förklarar skillnaden mellan 
prognos och utfall för finansförvaltningen (-13,9 mnkr).  

I årsprognosen för år 2018, som upprättades i samband med delårsrapporten per augusti, 
uppgick årets resultat till 9,3 mnkr. Resultatet i årsredovisningen var 17,6 mnkr, vilket är 
8,3 mnkr högre än i prognosen, se bilaga 4. Nämnderna hade totalt 3,0 mnkr högre 
nettokostnader i årsredovisningen än i prognosen vilket främst berodde på att 
socialnämnden hade högre kostnader för externa placeringar (-5,3 mnkr) medan 
kommunstyrelsen hade lägre kostnader för gymnasieskolan än prognostiserat på grund 
av färre nyanlända elever än beräknat (2,9 mnkr). Övriga nämnder hade mindre 
avvikelser mellan prognos och utfall. Resterande differens mellan prognos och utfall, 
11,3 mnkr, utgörs av finansiella poster samt interna fördelningar av till exempel personal- 
och pensionskostnader samt kapitalkostnader. I årsredovisningen finns en utdelning från 
Borgholm Energi Elnät AB med 4,0 mnkr som inte togs upp i prognosen. Interna 
kostnadsfördelningar blev 4,3 mnkr lägre och räntekostnaderna 0,6 mnkr lägre än 
beräknat i prognosen.  

I årsprognosen för år 2017, som upprättades i samband med delårsrapporten per augusti, 
uppgick årets resultat till 14,1 mnkr. Resultatet i årsredovisningen var 12,1 mnkr, vilket är 
2,0 mnkr lägre än i prognosen, se bilaga 5. Nämnderna hade totalt 6,0 mnkr högre 
nettokostnader i årsredovisningen än i prognosen vilket främst berodde på att 
kommunstyrelsen hade högre kostnader än beräknat för gata/park och hamnar (-6,9 
mnkr) samt fastigheter (-2,0 mnkr) medan utbildningsnämnden hade högre kostnader för 
interkommunala avgifter (-3,9 mnkr) än i prognosen. I gengäld hade Borgholms slott (2,5 
mnkr) och socialnämnden (5,0 mnkr) lägre kostnader än prognostiserat. Övriga nämnder 
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hade mindre avvikelser mellan prognos och utfall. Resterande differens mellan prognos 
och utfall, 4,0 mnkr, utgjordes av en bonus för nybyggnation som kommunen fick utbetald 
från Boverket mot slutet av år 2017. Det var första gången som bonusen betalades ut och 
den var därmed inte budgeterad eller med i prognosen från delårsrapporten. 

Budgetuppföljning görs varje månad och månadsrapporterna tas fram på enhetsnivå. Det 
finns en schemalagd workshop då enhetschefer/rektorer kan få hjälp, dels med teknikstöd 
dels via kollegialt lärande. Förvaltningscontrollers finns med som stöd. Arbetssättet med 
workshops är etablerat inom socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen men nu har 
även kommunledningsförvaltningen börjat arbeta enligt denna modell. Vid tidpunkten för 
granskningen hålls dessa workshops digitalt. Inom socialförvaltningen finns tre 
schemalagda tillfällen för workshop inför varje månadsuppföljning. Enhetscheferna inom 
särskilt boende, hemtjänst och individ- och familjeomsorgen träffas var för sig. 

Prognos för helåret tas fram av respektive enhetschef/rektor. Prognos samt analys ska 
anges för respektive enhet. En aggregerad prognos sammanställs på förvaltningsnivå. 
Inom socialnämndens verksamhetsområde anges i intervjuerna att det upplevs som svårt 
att göra prognoser. En placering inom individ- och familjeomsorgen kan vara mycket 
kostnadsdrivande och en liten förändring inom äldreomsorgen kan få stora konsekvenser 
på utfallet eftersom verksamheten är omfattande. Ambitionsnivån för prognosarbetet 
anges vara hög.   

Socialnämnden har tidigare haft stora negativa budgetavvikelser. Enligt de intervjuade har 
åtgärdspaketet fallit väl ut. Det är en lagstyrd verksamhet men ekonomin beskrivs som en 
central arbetsuppgift bland de anställda. Varje chef ansvarar för att följa upp och göra 
prognoser över budgetavvikelsen vid årets slut. Ekonomiavdelningen, beskrivs i 
intervjuerna, ha varit ett stort stöd i arbetet med att på ett pedagogiskt sätt få cheferna att 
”äga” sina prognoser. 

Det finns osäkra poster i budgeten även inom utbildningsnämndens verksamhetsområde, 
till exempel vad gäller interkommunala ersättningar. Förvaltningen strävar efter att lägga 
en budget som har marginaler för att kunna omfördela och göra justeringar. Enligt de 
intervjuade sker justeringar i budgeten varje månad. Exempelvis kan det komma ett 
nyinflyttat barn med särskilda behov och skolenheten får en justerad budget med 
tilläggsbelopp. Medel tas i första hand från en central pott men det kan även utifrån 
diskussioner i ledningsgruppen ske omfördelning av medel mellan enheter inom 
förvaltningen.   

Budgetuppföljning inklusive prognos för helåret görs i verksamhetsledningssystemet 
Stratsys. Alla chefer ansvarar för att rapportera utfall för sina respektive enheter som 
sedan aggregeras på verksamhetsnivå och därefter till förvaltningsnivå. Uppföljningen 
presenteras för nämnden månatligen.  

Avseende prognossäkerheten beskriver socialförvaltningen att träffsäkerheten var god i 
början av år 2019 men att det mot slutet av året inträffade händelser som resulterade i 
negativ avvikelse. Den främsta orsaken var, enligt intervjuerna, inte verksamhetsdriven 
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utan orsakades av en nedskrivning av en fordran. Vidare framgår i intervjuerna att 
enhetscheferna tenderar att vara lite för positiva i sina prognoser.  

Stratsys upplevs som ett bra systemstöd för uppföljning. Historiken lagras från varje 
månadsuppföljning, vilket underlättar arbetet vid tertialboksluten. Stratsys uppges även ha 
underlättat arbetet med uppföljning och prognoser vid chefsbyten. Det går att på ett enkelt 
sätt att ta fram historiken för enheten. Däremot anges att många chefer är oerfarna när de 
börjar och att det tar relativt lång tid innan de kan börja fokusera på effektivitet i 
verksamheten.  

Utbildningsnämnden upplever att arbetet med budgetuppföljning fungerar väl. Detaljnivån 
på uppföljningen har diskuterats men de intervjuade upplever att de har hittat en rimlig 
nivå. Nämnden anger att de känner sig trygga i den rapporteringen som de erhåller. 
Förvaltningen återrapporterar alltid till nämnden i de fall de har efterfrågat ytterligare 
information.  

Enligt intervjuerna med utbildningsförvaltningen erhåller de en rad statsbidrag årligen. 
Vissa statsbidrag ingår i budgetramen medan andra inte räknas med. De som ingår i 
budgetramen är återkommande statsbidrag som de är säkra på att de kommer erhålla 
och till vilket belopp. Det är till exempel bidrag för likvärdig skola, lärarlyftet och 
karriärtjänster.    

Ekonomiavdelningen upplever en efterfrågan från cheferna att månadens utfall blir 
tillgängligt i Stratsys så snart som möjligt. Intresset för ekonomi uppges ha ökat och den 
schemalagda workshopen anses vara en bidragande faktor till det. I intervju beskrivs att 
workshopen har bidragit till att formuleringarna kring åtgärder och prognos har förbättrats.  

Som ett resultat av den rådande pandemin har ekonomiavdelningen tagit fram en bilaga 
till månadsuppföljningen för att belysa effekterna av Covid-19. De ekonomiska effekterna 
av Covid-19 t.o.m. april månad har presenterats för kommunstyrelsen10. Dokumentet 
innehåller de förutsättningar som är kända avseende ekonomins utveckling, de beslut 
som kommunen har fattat som genererar kostnader, exempelvis presentkort till 
tillsvidareanställda, bidrag till idrottsföreningar men även verksamhetskostnader i form av 
extra skyddsutrustning inom omsorgen samt anpassning av lokaler. Dokumentet 
innehåller även de ersättningar som är möjliga för kommunen att söka, exempelvis 
ersättning för sjuklönekostnader. En sammanställning av periodens ökade/minskade 
intäkter och kostnader som en effekt av Covid-19 framgår. Dessa kostnader finns med i 
månadsuppföljningen men detta dokument har tagits fram som ett komplement för att 
kunna utläsa hur stor andel av kostnaderna som är hänförbara till Covid-19.  

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns rutiner som säkerställer att budget och prognoser förankras i 
organisationen. Vi grundar vår bedömning på att det finns ett systematiskt arbete med 
budget och prognos samt systemstöd i form av ett verksamhetsledningssystem.  

 
10 KS § 87/2020-05-26 
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Vi instämmer med iakttagelserna i genomförda intervjuer att prognosarbetet bör 
förbättras, men anser att stödet till cheferna i form av workshops på sikt bör bidra till en 
större säkerhet. 

Baserat på granskningen av avvikelser mellan prognos i delårsrapport och utfall i 
årsredovisningen år 2017–2019 bedömer vi att det i de flesta fall finns rimliga förklaringar 
till de avvikelser som uppstått.  

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld. 
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 Bilaga 1: Uppföljning- och 
avstämmingsmöten 

Enligt styrmodellen ska kommunstyrelsens arbetsutskott ha fyra avstämningsmöten per år 
med respektive nämnd/styrelse. Genomförda möten år 2019 och början av år 2020 
framgår nedan. 

Utbildningsnämnden: 

Datum Ärende 
2019-04-08 § 106 
2019-06-04 § 148 
2019-09-10 § 219 
2019-11-05 § 282 
 

Socialnämnden: 

Datum Ärende 
2019-04-02 § 75 
2019-05-07 § 120 
2019-06-11 § 160 
2019-08-13 § 184 
2019-09-03 § 202 
2019-10-08 § 253 
2019-11-05 § 280 
 

Miljö- och byggnadsnämnden: 

Datum Ärende 
2019-05-14 § 126 
2019-09-10 § 212 
2019-11-12 § 288 
2020-01-21 § 17 
 

Borgholm Energi AB: 

Datum Ärende 
2019-01-15 § 20 
2019-04-08 § 106 
 

  

27



 

24 
 

 Bilaga 2: Kostnads-
utjämningen 

Kostnadsutjämningen för kommuner består år 2020 av nio delmodeller: 

• Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

• Förskoleklass och grundskola 

• Gymnasieskola 

• Kommunal vuxenutbildning 

• Individ- och familjeomsorg 

• Äldreomsorg 

• Infrastruktur 

• Verksamhetsövergripande kostnader 

• Kollektivtrafik 
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 Bilaga 3: Prognos och utfall 
per 2019-12-31 

I tabellen nedan sker en jämförelse mellan prognos som upprättades i samband med 
delårsrapporten per augusti samt utfallet i årsredovisningen per 2019-12-31. 
Nettokostnader anges i positivt och intäkter i negativt tecken. Belopp i tkr. 

Styrelse/nämnd Prognos Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelsen 160 775 161 925 -1 150 
Revision 896 892 4 
Överförmyndare 1 510 1 844 -334 
Allmänna val 268 281 -13 
Borgholms slott -104 -845 741 
Utbildningsnämnd 185 486 186 142 -656 
Socialnämnden 310 762 328 472 -17 710 
Miljö- och byggnadsnämnden 603 617 -14 
Totalt nämnder 660 196 679 328 -19 132 

Finansförvaltning -681 181 -667 321 -13 860 
Årets resultat -20 985 12 007 -32 992 
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 Bilaga 4: Prognos och utfall 
per 2018-12-31 

I tabellen nedan sker en jämförelse mellan prognos som upprättades i samband med 
delårsrapporten per augusti samt utfallet i årsredovisningen per 2018-12-31. 
Nettokostnader anges i positivt och intäkter i negativt tecken. Belopp i tkr. 

Styrelse/nämnd Prognos Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelsen 150 442 147 566 2 876 
Revision 682 517 165 
Överförmyndare 1 807 1 659 148 
Allmänna val 350 430 -80 
Borgholms slott -275 -415 140 
Utbildningsnämnd 174 226 176 655 -2 429 
Socialnämnden 305 600 310 918 -5 318 
Samhällsbyggnadsnämnden 13 836 14 390 -554 
Bostadsanpassning 1 515 1 634 -119 
Totalt nämnder 648 183 651 367 -3 184 

Finansförvaltning -657 459 -668 975 11 516 
Årets resultat -9 276 -17 608 8 332 
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 Bilaga 5: Prognos och utfall 
per 2017-12-31 

I tabellen nedan sker en jämförelse mellan prognos som upprättades i samband med 
delårsrapporten per augusti samt utfallet i årsredovisningen per 2017-12-31. 
Nettokostnader anges i positivt och intäkter i negativt tecken. Belopp i tkr. 

Styrelse/nämnd Prognos Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelsen 126 363 132 548 -6 185 
Revision 604 682 -78 
Överförmyndare 1 564 2 173 -609 
Borgholms slott -978 -939 -39 
Utbildningsnämnd 178 784 182 703 -3 919 
Socialnämnden 293 363 288 319 5 044 
Samhällsbyggnadsnämnden 13 354 13 439 -85 
Bostadsanpassning 1 222 1 344 -122 
Totalt nämnder 614 276 620 268 -5 992 

Finansförvaltning -628 421 -632 434 4 013 
Årets resultat -14 145 -12 166 -1 979 
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Caroline Liljebjörn 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Borgholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan från 2020-02-17. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot 
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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YTTRANDE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-06-04 2019/27 007-007

2020.1437007

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52  Jonatan.Wassberg@borgholm.se
38721 Borgholm  Box 52 http://www.borgholm.se

Revisorerna

Yttrande över revisionsrapporten granskning av kommunens fysiska 
planering

Inledning 

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten Granskning av kommunens fysiska 
planering och delar i stort revisorernas bedömning om att kommunstyrelsen i allt 
väsentligt säkerställer att processen för fysisk planering bedrivs på ett ändamålsenligt 
sätt. Av de sex kontrollfrågor som revisorerna utgått från bedöms fyra uppfyllda och två 
delvis uppfyllda. De frågor som revisorerna bedömt delvis uppfyllda är kontrollfråga 1, 
finns en ändamålsenlig ledning och styrning av arbetet med fysisk planering, och 
kontrollfråga 6, följs arbetet upp och vilken rapportering sker till fullmäktige, 
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. 
Det är kommunstyrelsen avsikt att utveckla arbetsmetoder som säkerställer att även de 
områden som delvis uppfyllts framöver kan uppfyllas.
Revisorernas rekommendationer 
 Tydliggöra miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i 

samhällsbyggnadsprocessen. 
 Säkerställa att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 
 Säkerställa att beslut i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen alltid följer 

plan- och bygglagens bestämmelser och att dessa ärenden därmed beslutas av 
kommunfullmäktige. 

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

 Säkerställa att utvecklingen av arbetet med förslag till ny översiktsplan på ett tydligare 
sätt kommuniceras till kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden men 
även till andra politiska organ. Allt för att stimulera till ökad delaktighet och kunskap 
om arbetets fortgång och för att följa de ambitioner vi anser har framkommit i 
intervjuerna.
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2 (2)

Kommunstyrelsens kommentarer 
Kommunstyrelsen delar inte revisorernas bedömning om att plansamgruppens roll, ansvar 
och mandat ytterligare behöver klargöras och förtydligas. Plansamgruppen är ett 
samrådsorgan där arbetsutskotten i nämnden och styrelsen ges möjlighet till information 
och utbyte av inspel till förvaltningen i samhällsplaneringen. Eventuella beslut som rör 
samhällsplaneringen ska tas på politisk nivå hanteras av respektive nämnde/styrelsen. 
Det bör övervägas nogsamt om plansamgruppens ska ha någon eventuell funktion i 
arbetet med ny översiktsplan. Möjligtvis kan plansamgruppen fylla en funktion i att 
säkerställa att information om översiktsplanen når kommunfullmäktige och miljö- och 
byggnadsnämnd och därigenom stimulera till ökad delaktighet och information om 
arbetets fortgång. 
Kommunstyrelsen delar däremot revisorernas bedömning om att 
samhällsbyggnadsprocessen behöver konkretiseras. Samhällsbyggnadsprocessen är 
fortfarande ett nytt arbetssätt och det krävs fortsatt arbete för att nå processens fulla 
potential. Kommunstyrelsen ska se över möjligheten att beskriva, tydliggöra och förankra 
samhällsbyggnadsprocessen i samband med ny översiktsplan. Översiktsplanen kan bli 
det dokument där processen konkretiseras vilket skulle ge processen en bred och tydlig 
förankring. 
Revisorerna bedömer det faktum att kommunfullmäktige inte beretts möjlighet att fatta 
beslut om att en ny översiktsplan ska tas fram som otillfredsställande och att ärendet inte 
hanterats på ett korrekt sätt med hänvisning till 3 kap 19 § plan- och bygglagen. 
Kommunstyrelsen gör här en annan bedömning och anser att ärendet har hanterats 
korrekt. 
Enligt 3 kap 19 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige i frågor om 
antagande och ändring av översiktsplanen, dvs. själva antagandebeslutet eller 
ändringsbeslutet ska fattas av kommunfullmäktige. Hur kommunen väljer att 
initiera ett nytt översiktsplanearbete regleras inte i plan- och bygglagen utan är en 
kommunintern fråga. Borgholms kommun har löst det så att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har möjlighet att initiera översiktsplanearbete vilket framgår av 
delegationsordningen. Därmed inte sagt att kommunfullmäktige eller övriga 
nämnder inte ska informeras. Under våren har kommunfullmäktige och miljö- och 
byggnadsnämnden därför informerats om pågående översiktsplanearbete och 
avsikten är att även framöver involvera övriga nämnder i arbetet och hålla 
kommunfullmäktige informerade om arbetets fortgång.

 

Kommunstyrelsen
Borgholms kommun
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Revisorerna

Yttrande över revisionsrapporten granskning av kommunens 
detaljplansprocess

1. Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde informeras om aktuellt 
detaljplanearbete, vilket redan sker. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
dessutom uppdragit kommunchefen lämna förslag på hur miljö- och 
byggnadsnämnden ska sköta den formella politiska hanteringen av detaljplaner 
och planbesked fram till antagande kan förtydligas. Förslaget ska bedöma 
möjlighet för miljö- och byggnadsnämnden att initiera detaljplanearbete, på 
grundval av de behov man uppmärksammar utifrån sin övriga 
myndighetsutövning.

2. Uppdrag finns hos kommunchefen från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-
01-21 § 17 att formaliser Plansam efter dessa former. Utgångspunkt i denna 
formalisering ska vara att Plansam är ett samordningsorgan där plan- och 
exploateringsfrågor kan diskuteras, att inga beslut fattas här, men ärenden kan 
efter diskussion här lyftas till kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden för nödvändiga beslut.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att ta fram en 
modell för planprioritering. Planprioritering bör beslutas av kommunstyrelsen 
eller kommunstyrelsens arbetsutskott och initieras av planchefen. En 
utgångspunkt bör vara att prioriteringen ska vara långsiktig för att skapa bra 
arbetsförhållanden i förvaltningen.

4.  Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att 
sammanställa och dokumentera samhällsbyggnadsprocessen och ingående 
processer, för att tydliggöra arbetssätt och ansvar i enlighet med 
revisionsrapportens rekommendationer.

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att i samband 
med tertialbokslut och årsbokslut rapportera verksamhetens 
självfinansieringsgrad. Denna rapportering bör omfatta både detaljplaneringen 
och bygglovshanteringen.

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

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

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

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

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

planering? Bedömning: Delvis uppfylld.  

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

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

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

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

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

aktualiseringen av översiktsplanen? Bedömning: Uppfylld. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

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

• Säkerställa att Plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Syfte och revisionsfråga 

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

2.3. Revisionskriterier 

• [Kommunallagen] 

• [Plan- och bygglagen (PBL)] 

• [Kommunfullmäktiges vision och mål, direktiv och riktlinjer] 

• [Befintlig översiktsplan] 

2.4. Kontrollfrågor 

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

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

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

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

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

2.5. Avgränsning 

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

2.6. Metod 

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

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

3.1.1 Iakttagelser 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Översiktsplanen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vår sammanfattade bedömning är att kontrollfrågan är delvis uppfylld. 

3.2. Fullmäktiges visioner och mål 

3.2.1 Iakttagelser 

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

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

och för framtiden’’. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 

3.3. Kartläggningar och analyser av planeringsförutsättningarna 

3.3.1 Iakttagelser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.1 Iakttagelser 

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

- Extern förankring 

- Politisk förankring 

- Intern förankring i organisationen 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 

3.5. Dialog med länsstyrelsen om riksintressen och viktiga kommunala 

utgångspunkter 

3.5.1 Iakttagelser 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6.1 Iakttagelser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1. Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

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

• Säkerställa att Plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 

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

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

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

  
 
 
 
 
Peter Aschberg 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av [Borgholms kommuns förtroendevalda revisorer] enligt de villkor och under 
de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-05-16. PwC ansvarar inte utan 
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport. 
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 Sammanfattning 
Med bakgrund i sin risk- och väsentlighetsanalys för år 2019 har de förtroendevalda revisorerna 
gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens detalplanearbete. Syftet är att 
granska om det finns en ändamålsenlig detaljplaneprocess. Följande revisionsfråga besvaras i 
granskningen: 

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

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

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

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

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

Handläggningstider för planbesked på maximalt fyra månader bedömer vi hålls. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gör vi inte någon bedömning av kontrollfrågan. 

Rekommendationer 

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

• Säkerställ att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 

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

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

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

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

2.2 Syfte och revisionsfråga 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

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

2.3 Revisionskriterier 

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

2. 4 Kontrollfrågor 

1. Är handläggningstiderna för framtagande av detaljplaner tillfredsställande? 

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

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

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

5. Infrias målsättningar för finansieringsgraden genom planavgift för detaljplanerna? 

2.5 Avgränsning 

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

2.6 Metod 

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

3.1.1 Iakttagelser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

planläggning och tidsåtgång.”2 

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

”Stark påverkansfaktor utgör de privata initiativtagarnas handlingskraft och diverse upphandlingar 

av olika utredningar, lantmäterimyndighetens handläggningstider och det faktum att 

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

i vissa specialistkompetenser.”3 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 

 

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

3.2.1 Iakttagelser 

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

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

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

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

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

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

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

Vår bedömning är att kontrollfrågan är delvis uppfylld. 

3.3. Ekonomiska och personella resurser 

3.3.1 Iakttagelser 

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

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

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

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

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

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

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

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 

3.4. System och rutiner för framtagande av detaljplaner 

3.4.1 Iakttagelser 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.1 Iakttagelser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Rekommendationer 

Utifrån våra erfarenheter i granskningen lämnar vi följande rekommendationer. 

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

• Säkerställ att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 

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

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

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

 

 

 

2020-03-04 
 
 
 
 
Lisa Åberg 

  
 
 
 
 
Peter Aschberg 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Borgholms kommun enligt de villkor och 
under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-05-16. PwC ansvarar inte utan 
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport. 
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2020-10-06 1 (3)

1

Redovisning av inkomna e-förslag, medborgarförslag och motioner som är under 
beredning

E-förslag och medborgarförslag

Medborgarförslag- "Meröppet" på biblioteket i Löttorp
(2019/217-008)
Inkommen 2019-10-21 

Kommunfullmäktige 2019-11-18 - överlämnar medborgarförslaget till utbildningsnämnden för 
ställningstagande.
Utbildningsnämnden 2020-09-30 överlämnar sitt ställningstagande till kommunstyrelsen för 
yttrande. 

Medborgarförslag - Sittbänkar efter promenadstråken runt om i Borgholm och Köpingsvik 
(2020/84-008)
Inkommen 2020-04-14

Kommunfullmäktige 2020-05-18 - överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag - Inköp av lådlastcyklar till förskolorna (2020/92-008)
Inkommen 2020-05-08 

Kommunfullmäktige 2020-06-15 - överlämnar medborgarförslaget till utbildningsnämnden för 
ställningstagande och beslut.
Är under beredning av utbildningsnämnden.
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E-förslag som inte anmälts till fullmäktige

E-förslag - Utegym i Borgholm (förslagsvis i Mejeriviken) (2020/161-008)
Inkommen 2020-05-21

Kommunfullmäktiges presidium 2020-09-21 – meddelar frågeställaren att förslaget inte nått 25 
röster och att presidiet inte finner särskilt anledning lyfta förslaget till fullmäktige. 

E-förslag - Förbud för biltrafik på Hamnvägen mellan Norra Långgatan och Badhusgatan 
(2020/161-008)
Inkommen 2020-07-15 

Förslaget är under omröstning

E-förslag - Utegym i Borgholm (förslagsvis i Norra parken)
Inkommen 2020-07-29 

Förslaget är under omröstning

E-förslag - Parkeringstillstånd till boende runt torget i Borgholm att sätt i bilrutan och slippa 
p-bot (2020/161-008)
Inkommen 2020-09-22

Förslaget är under omröstning
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Motioner k

Motion - Ny sporthall i Borgholm
(Dnr 2018/49-109)
Ilko Corkovic S
Inkom 2018-01-17

Kommunfullmäktige 2018-02-19 § 42 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Under beredning av kommunledningsförvaltningen.

Motion - Utveckling Köpingsvik
(Dnr 2020/53-109)
Carl Malgerud M Marcel van Luijn M
Inkom 2020-02-25

Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 55 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Under beredning av kommunledningsförvaltningen.

Motion - Undersöka möjligheterna att införa något liknande Emmabodamodellen för 
hemtjänsten i hela vår kommun.
(Dnr 2020/106-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2020-05-18

Kommunfullmäktige 2020-05-18 § 107 – överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.
Under beredning av socialförvaltningen.

Motion - att kommunägda bostäder endast ska kunna tilldelas personer folkbokförda 
i kommunen 
(Dnr 2020/159-109)
Carl Malgerud M
Inkom 2020-09-14

Kommunfullmäktige 2020-09-14 § 131 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
Under beredning av kommunledningsförvaltningen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-10-02 2020/169

 

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

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

Till kommunfullmäktiges presidium

Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar 2021 kommunfullmäktige

Förslag till beslut 
att godkänna följande sammanträdesdagar för 2021: 

18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 16 augusti, 20 sep-
tember, 18 oktober, 15 november och 13 december.

Ärendebeskrivning
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrel-sens ar-
betsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträde.

Bedömning
Kommunfullmäktige arbetssätt påverkades 2020 av pandemin. Antalet sammanträ-
den kan förväntas återgå till samman ordning som rådde innan pandemin. Därför 
bedöms 2019 års format som inför 2020 ansågs av fullmäktige fungerat bra både för 
ekonomiavdelningens ekonomiska redovisningar och kommunledningskontorets ar-
bete med flödet i besluten kan samma upplägg användas även 2020.

 

Jens Odevall Jonatan Wassberg
Kommunchef Kommunsekreterare

Skickas till
Klicka här för att ange text.

72



Interpellation till socialnämndens ordförande
  
Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar 
jag hur du ser på vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika 
medborgare som kommunen åtagit sig hemtjänst för inte ska 
utsättas för att riskera bli smittade av Covid-19 och vilka åtgärder 
som gjorts i detta syfte under senare tid. 
  
Och jag tänker då särskilt på hur många anställda av 
hemtjänstpersonalen som den enskilde måste möta i sitt hem.
  
Borgholm i oktober 2020
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Till kommunfullmäktige
  
Interpellation till socialnämndens ordförande
  
Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar 
jag hur du ser på vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika 
medborgare som kommunen åtagit sig omvårdnad för på särskilt 
boende inte ska utsättas för att riskera bli smittade av Covid-19 
och vilka åtgärder som gjorts i detta syfte under senare tid. 
  
Och jag tänker då särskilt på personal som måste röra sig mellan 
olika avdelningar.
  
Borgholm i oktober 2020
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Interpellation till socialnämndens ordförande
  
Med anledning av den befarade andra vågen av covid-19 undrar 
jag hur du ser på vilka åtgärder som behöver göras för att årsrika 
medborgare som kommunen åtagit sig ansvar för inte ska utsättas 
för att riskera bli smittade av Covid-19 och vilka åtgärder och 
beslut som gjorts i detta syfte under senare tid. 
  
Och jag tänker då såväl på personals över huvud taget, som 
besökandes på särskilda boenden bärande av munskydd och visir.
  
Vill påpeka att munskydd (som framförallt skyddar andra) och 
visir (som framförallt skyddar bäraren) inte är samma sak.
  
Borgholm i oktober 2020
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Interpellation till socialnämndens ordförande
  
Med anledning av den senaste tidens strul med trygghetslarm vill 
jag veta hur detta har påverkat dessa larm i vår kommun?
  
Hur avser du att göra för att vi och de som vi har ansvar för i 
framtiden ska förskonas från liknande?
  
Borgholm i oktober 2020
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Till kommunfullmäktige

INTERPELLATION till kommunstyrelsens och Krisledningsnämnens ORDFÖRANDE

Vid  sidan av coronan och smittspridningen av covid 19 och coronans följdverkningar finns det 
ett par saker som kräver kommunstyrelsens och krisledningsnämndens särskilda uppmärksamheten 
– vattensituationen, ventilationen på äldreboenden och – inte minst den allvarliga brandrisken – vid 
en varm och torr sommar.
 
Därför vill jag ha en detaljerad redogörelse för den totala beredskapen för vattenbrist.
  
Motsvarande hur ventilationen kan fungera vid äldreboendena utan att riskera spridning av 
viruspartiklar.
  
Samt beredskapen för skogsbränder på Öland och eventuell evakuering om en större område på ön 
hotas av en omfattande skogsbrand och vilka släckningsinsatser som kan påräknas om detta skulle 
bli verklighet i sommar.
  
Borgholm den 15 juni 2020
  
Per Lublin
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Svar på Per Lublins interpellation angående vattensituation, ventilation m m  

För att undvika vattenbrist har vi investerat i ett avsaltningsverk i Sandvik, ca 100 mkr. 
Dessutom tillämpar vi bevattningsförbud för perioden maj-aug varje år. Vidare genomförs 
informationsinsatser för att spara vatten. Borgholm Energi letar aktivt efter läckor i systemet 
för att minimera spill. Från kommunens sida är vi drivande i olika vattenvårdsprojekt med 
hjälp av externa medel.

Ventilationsanläggningar i kommunala fastigheter följer samtliga regler och 
rekommendationer som kommer från olika myndigheter. Den så kallad OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll) är genomförd i samtliga fastigheter. 

Omfattande skogsbränder är inget som någon räddningstjänstorganisation klarar av att 
hantera själv utan det måste göras i samverkan. Sedan 2018 har en samverkan kallad 
Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSÖS) etablerats i detta syfte. Ingående i denna 
samverkan är samtliga räddningstjänster i Kalmar län, Blekinge län, Kronobergs län, 
Jönköpings län och Östra Götalands län. Vid en omfattande skogsbrand kan resurser från 
hela detta område förstärka Öland relativt omgående, innan förstärkningar från andra delar 
av landet hunnit etableras. I Kalmar län finns även en av de statliga förstärkningsresurserna 
för skogsbrand placerad, vilket gör att denna resurs kan komma på plats snabbt på Öland. I 
samråd med räddningstjänsten har vi även infört eldningsförbud i vår kommun under 
sommaren som preventiv åtgärd.  

Ilko Corkovic (S)

Kommunstyrelsens ordförande
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Sun, 13 Sep 2020 17:21:39 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Jonatan Wassberg;Servicecenter
Subject:                             Till kommunfullmäktige

Till kommunfullmäktige

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Med anledning av att vår kommun under det gångna året kom att bli placerad på plats nummer 17 
i Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun (av 290 kommuner) och med 
anledning av din ledande roll i kommunen, så undrar jag:
Var ligger huvudansvaret för att vår kommun kan bibehålla en så framskjuten position i detta 
sammanhang? Hos kommunstyrelsen / dess ordförande eller hos utbildningsnämnden / dess 
ordförande? Har du - som är en tävlingsinriktad person vidtagit - eller avser du att vidtaga - några 
åtgärder för att vi ska kunna behålla eller förbättra denna vår placering även i år? 
Isåfall vilka åtgärder?
Borgholm den 13 september 2020

Per Lublin

Skickat från min iPad
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Svar på Per Lublins interpellation angående skolrankning   

Lärarförbundets rankning bygger på flera variabler, där meritvärdena är en av dem. 
Kommunfullmäktiger ger förutsättningar till UN för att leverera en god utbildning till 
alla barn.  Vi har under många år satsat på skola och förskola i vår budget och 
intentionerna är att fortsätta göra detta.  

Ilko Corkovic (S)

Kommunstyrelsens ordförande
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Sun, 13 Sep 2020 17:23:46 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Jonatan Wassberg;Servicecenter
Subject:                             Till kommunfullmäktige

Till kommunfullmäktige

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Enligt kommunstyrelsens protokoll 2020-08-25 ”pågår redan arbetet för att eventuellt förvärva 
fastigheten”, d v s Solkattentomterna i Borgholm. 
Kan du ingående och kronologiskt redogöra för hur det arbetet har bedrivits från att det började 
fram till dags dato?
Vad finns det från din och kommunledningens sida för avsikt / avsikter med ett eventuellt 
förvärv? 
Det sistnämnda framgår nämligen inte med full tydlighet av ovannämnda protokoll.
Borgholm den 13 september 2020

Per Lublin

Skickat från min iPad
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Svar på Per Lublins interpellation angående Solkattentomterna  

Borgholms kommun har vid flera tillfällen, senast sommaren 2020, varit i kontakt med ägaren 
till fastigheterna och påtalat kommunens intresse för att förhandla om köp.

Ägaren som vid det senaste tillfället befann sig utomlands, hänvisade till sin son som är 
bosatt i Stockholm. Kommunledningen fick tag i sonen och förmedlade kommunens intresse 
för övertagande av fastigheten och föreslog tid för möte och dialog.

Inget konkret prisförslag har presenterats kommunen, heller har inte ägaren återkommit för 
tid om möte i ärendet. Vi har varit i kontakt med andra byggentreprenörer som även dem 
varit i kontakt med ägaren och hört sig för om tomten. De har inte heller erhållit någon 
konkret återkoppling eller dialog.

Vår bedömning är att ägaren inte är särskilt benägen att avyttra marken. Vi kommer att 
fortsätta uppvakta fastighetsägaren.

Ilko Corkovic (S)

Kommunstyrelsens ordförande
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MOTION till kommunfullmäktige
  
Med tanke på trygghetslarm som inte alltid fungerar är det extra 
förvånansvärt att kommunen tar betalt av de som för sin trygghets 
skull har sådana. Låt oss lägga detta till övriga motiv att avskaffa 
avgiften för trygghetslarm.
  
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att avgiften på 
trygghetslarm snarast avskaffas.
 
Borgholm i oktober 2020
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MOTION till kommunfullmäktige
  
Med tanke på trygghetslarm som inte alltid fungerar som det är 
tänkt och andra brister i funktion föreslår jag att 
kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att 
överväga och ges möjlighet att införskaffa annan teknisk 
utrustning som bättre uppfyller trygghetslarmen funktioner och 
även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan gå 
till fler än för närvarande.
 
Borgholm i oktober 2020
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 136

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136 Dnr 2020/35 109 KS

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
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.

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. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 136

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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.

I kommunstyrelsens bedömning ingår även att problematiken med skadegörelse 
har minskat med avgifterna samt att renhållningen har förenklats.

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.

Dagens sammanträde
Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag.

Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag.

Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 137

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 137 Dnr 2019/210 109 KS

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-01 § 174 Motion (Per Lublin ÖP) - åter-
ställande av brunn samt översyn av torgbeläggningen med mera.

Bedömning
På grund av rasrisk bör den inte återställas till fullt djup. Förvaltningens bedömning 
är att om brunnen skulle ta fram 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.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 137

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
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
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 138

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 138 Dnr 2020/34 109 KS

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-08 § 183 Motion (Per Lublin m fl ÖP) in-
föra lönetak för kommunanställda i det högre löneskiktet.

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.

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

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 138

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsens stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________

92



93



94



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-23 111

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111 Dnr 2015/255 822 KS

Återremittering; Översyn av skötselavtal, badplatser, badplatsutredning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna strategin för badplatser och offentliga toaletter.

Antagen strategi ska utgöra medskick till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Denna rapport utgör återrapportering i uppdraget som 2015 ställdes till kommun-
ledningskontoret och avdelningen gata/park vid Borgholm Energi AB. Efter att be-
slut kring utredningen har fattats kan den del av uppdraget som omfattar en över-
syn av skötselavtal genomföras. Uppdraget till kommunledningskontoret komplette-
rades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 § 278 genom förtydligandet 
att ta fram förslag på hur kommunens badplatser ska skötas. Förtydligandet har re-
sulterat i att utredningen tydligare redovisar och tar utgångspunkt i en kommunal 
strategi för badplatsernas utveckling. Uppdraget komplitterades åter en gång av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 § 151 med att badplatsutredningen 
ska kompletteras med hur skötseln av kommunens offentliga toaletter ska hante-
ras. 2020-02-10 § 44 återremitterades strategin med syfte att:

- justera ansvarig till följd av att gata/park är överfört till Borgholms kommun,
- utveckla samarbetsformer för att säkra de föreningsdrivna baden,
- dialog med ägarna till vägen som leder till Bjärbybadplats om skötsel av Bjär-

bybadplats toaletter, 
- underlätta för Köpingsviks hembygdsförening och eventuellt andra intressenter 

att använda toaletten i Kyrkallén i Köpingsvik.

Beslutsunderlag
Reviderad strategi för badplatser och offentliga toaletter i Borgholms kommun.
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 44 Strategi för badplatser och offentliga toalet-
ter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02 § 135 Strategi för badplatser och of-
fentliga toaletter

Bedömning
Syftet med strategi för badplatser och offentliga toaletter är att skapa en samlad 
hantering av badplatser och offentliga toaletter för att underlätta framtida arbete 
med såväl underhåll och drift av befintliga badplatser och toaletter samt planering 
av nya toaletter. Strategin ska visa vilka behov som finns samt de mål och tillväga-
gångssätt som ligger till grund för framtida arbete. Strategin ska med bifogad hand-
lingsplan fungera som stöd inför framtida planeringsarbete. För att skapa en attrak-
tiv, jämställd, tillgänglig och hållbar kommun krävs ett engagemang i frågan om 
badplatserna och offentliga toaletter. Strategin gäller hela Borgholms kommun.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-23 111

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

För kommunen innebär skötsel och service en kostnad som belastar kommunens 
budget. Det är av vikt för kommunen att prioritera de badplatser och toaletter som 
är viktiga ur ett kommunalt perspektiv. Denna strategi är framtagen för att visa hur 
Borgholms kommun ska arbeta för att förvalta, underhålla och utveckla sina bad-
platser och toaletter. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för un-
derhållsarbetet och utveckling av badplatserna

Till följd av överförningen av verksamheten gata/park från Borgholm Energi AB till 
Borgholms kommun har nu badplatsstrategin justerats. 

En dialog kommer att hållas med alla de föreningar, eller liknande samt markägare 
som kommer bli påverkade av strategin. 

Följande text har reviderats i Strategi för badplatser och offentliga toaletter. 

Kap 3.1 Målbild:

Budget för badplatser och offentliga toaletter ska ligga på kommunens tillväxten-
het, gata/park

Kap 3.2 Målpunkter badplatser under stycket ansvar:

Där föreningar eller liknande har ansvar för badplatsen ska överenskommelse teck-
nas som säkerställer hållbar skötsel av stränderna. I vissa överenskommelser kom-
mer det innebära ökade kostnader för kommunen.

Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut.

Marcel van Luijn (M) önskar att beslutet föreslås utgöra medskick till budgetbered-
ningen.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Till KSAU

Strategi för badplatser och offentliga toaletter

Förslag till beslut 
att godkänna strategin för badplatser och offentliga toaletter.

Ärendebeskrivning
Denna rapport utgör återrapportering i uppdraget som 2015 ställdes till kom-
munledningskontoret och avdelningen gata/park vid Borgholm energi AB. Efter 
att beslut kring utredningen har fattats kan den del av uppdraget som omfattar 
en översyn av skötselavtal genomföras. Uppdraget till kommunledningskonto-
ret kompletterades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 § 278 ge-
nom förtydligandet att ta fram förslag på hur kommunens badplatser ska skö-
tas. Förtydligandet har resulterat i att utredningen tydligare redovisar och tar 
utgångspunkt i en kommunal strategi för badplatsernas utveckling. Uppdraget 
komplitterades åter en gång av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 § 
151 med att badplatsutredningen ska kompletteras med hur skötseln av kom-
munens offentliga toaletter ska hanteras. 2020-02-10 § 44 återremitterades 
strategin med syfte att:

- justera ansvarig till följd av att gata/park är överfört till Borgholms kommun,
- utveckla samarbetsformer för att säkra de föreningsdrivna baden,
- dialog med ägarna till vägen som leder till Bjärbybadplats om skötsel av 

Bjärbybadplats toaletter, 
- underlätta för Köpingsviks hembygdsförening och eventuellt andra intres-

senter att använda toaletten i Kyrkallén i Köpingsvik

Beslutsunderlag
Reviderad strategi för badplatser och offentliga toaletter i Borgholms kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § 293 Översyn av skötselavtal, bad-
platser, badplatsutredning.

Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 18 Antagande av strategi för badplatser och offent-
liga toaletter; Översyn av skötselavtal, badplatser, badplatsutredning.

Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 44 Strategi för badplatser och offentliga toaletter.
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Bedömning
Syftet med strategi för badplatser och offentliga toaletter är att skapa en samlad 
hantering av badplatser och offentliga toaletter för att underlätta framtida arbete med 
såväl underhåll och drift av befintliga badplatser och toaletter samt planering av nya 
toaletter. Strategin ska visa vilka behov som finns samt de mål och tillvägagångssätt 
som ligger till grund för framtida arbete. Strategin ska med bifogad handlingsplan 
fungera som stöd inför framtida planeringsarbete. För att skapa en attraktiv, jäm-
ställd, tillgänglig och hållbar kommun krävs ett engagemang i frågan om badplatser-
na och offentliga toaletter. Strategin gäller hela Borgholms kommun.

För kommunen innebär skötsel och service en kostnad som belastar kommunens 
budget. Det är av vikt för kommunen att prioritera de badplatser och toaletter som är 
viktiga ur ett kommunalt perspektiv. Denna strategi är framtagen för att visa hur 
Borgholms kommun ska arbeta för att förvalta, underhålla och utveckla sina badplat-
ser och toaletter. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för under-
hållsarbetet och utveckling av badplatserna

Till följd av överförningen av verksamheten gata/park från Borgholm Energi till Borg-
holms kommun har nu badplatsstrategin justerats. 

En dialog kommer att hållas med alla de föreningar, eller liknande samt markägare 
som kommer bli påverkade av strategin. 

Följande text har reviderats i Strategi för badplatser och offentliga toaletter. 

Kap 3.1 Målbild:

Budget för badplatser och offentliga toaletter ska ligga på kommunens tillväxtenhet, 
gata/park

Kap 3.2 Målpunkter badplatser under stycket ansvar:

Där föreningar eller liknande har ansvar för badplatsen ska överenskommelse teck-
nas som säkerställer hållbar skötsel av stränderna. I vissa överenskommelser kom-
mer det innebära ökade kostnader för kommunen.  

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.
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Anders Magnusson Julia Hallstensson
Tillväxtchef Mark- och exploateringsstrateg

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Borgholms kommun
Datum
2019-10-28

     
     

Sida
3(20)

Strategi för badplatser och offentliga toaletter

1 Inledning
Denna rapport utgör återrapportering i uppdraget som 2015 ställdes till 
kommunledningskontoret och avdelningen gata/park vid Borgholm energi AB. Efter att 
beslut kring utredningen har fattats kan den del av uppdraget som omfattar en översyn av 
skötselavtal genomföras. Uppdraget till kommunledningskontoret kompletterades 2018-
09-11 § 278 genom förtydligandet att ta fram förslag på hur kommunens badplatser ska 
skötas. Förtydligandet har resulterat i att utredningen tydligare redovisar och tar 
utgångspunkt i en kommunal strategi för badplatsernas utveckling. Uppdraget 
komplitterades 2019-06-11 § 151 att badplatsutredningen ska kompletteras med hur 
skötseln av kommunens offentliga toaletter ska hanteras. 2020-02-10 § 44 tog beslutet att 
strategin skulle återremitteras.

1.1 Bakgrund
Borgholms kommun är en välbesökt turistkommun med ett stort antal besökare varje år. 
Säsongen är utbredd och omfattar större delen av året. Det är natur- och kulturvärden 
som utgör grunden till rekreations värdet. Under sommaren är badplatserna en självklar 
del av värdet och en besöksanledning för många, såväl tillresande som bofasta.

Som besökande förhöjs upplevelsen ytterligare av en välskött och snygg badplats eller 
toalett med ett fullgott serviceutbud.

Det är också en trygghet att kunna räkna med att badplatser och toaletterna håller den 
klass som utlovas. Till exempel om badplatsen är ett Eu-bad ska livräddningsutrustning 
och information finnas.

2 Syfte
Syftet med strategi för badplatser och offentliga toaletter är att skapa en samlad hantering 
av badplatser och offentliga toaletter för att underlätta framtida arbete med såväl underhåll 
och drift av befintliga badplatser och toaletter samt planering av nya toaletter. Strategin 
ska visa vilka behov som finns samt de mål och tillvägagångssätt som ligger till grund för 
framtida arbete. Strategin ska med bifogad handlingsplan fungera som stöd inför framtida 
planeringsarbete. För att skapa en attraktiv, jämställd, tillgänglig och hållbar kommun 
krävs ett engagemang och en politisk omställning i frågan om badplatserna och offentliga 
toaletter. Strategin gäller hela Borgholms kommun. 

3 Strategi
För kommunen innebär skötsel och service en kostnad som belastar kommunens budget. 
Det är av vikt för kommunen att prioritera de badplatser och toaletter som är viktiga ur ett 
kommunalt perspektiv.

Denna strategi är framtagen för att visa hur Borgholms kommun ska arbeta för att förvalta, 
underhålla och utveckla sina badplatser och toaletter. Dokumentet är att betrakta som en 
övergripande policy för underhållsarbetet och utveckling av badplatserna.
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Sida
4(20)

Strategi för badplatser och offentliga toaletter

3.1 Målbild
Kommunen ska verka för att badplatserna och toaletterna i kommunal regi håller en hög 
standard baserat på den kategori badplatsen tillhör. Det vill säga att förväntningarna väl 
ska överensstämma med verkligheten. 

Dessutom ska kommunen verka för att badplatserna och toaletterna som kommunen äger 
och sköter är väl fördelade över kommunen.

Offentliga toaletter i kommunen ska vara rena, trygga och tillgängliga för alla. De ska även 
upplevas som attraktiva och viktigt är att de passar väl in i den befintliga miljön. Det 
behövs därför olika typer av toaletter på olika platser.

Nya toaletter ska byggas efter behov och placeras på ett strategiskt sätt där människor rör 
sig. Toaletter ska placeras där flera målpunkter sammanfaller och vid utflyktsplatser där 
det förväntas att många människor stannar under en tidsperiod över två timmar. 

Toaletterna ska vara synliga, tillgängliga för alla och information kring placering och 
utformning ska vara lätt att hitta och läsa på kommunens hemsida och vid toaletterna. 

Toaletterna ska uppfylla de krav kring sanitet, tillgänglighet, identitet och trygghet som 
ställs i strategin för att öka användningen och respekten av offentliga toaletter.

Kommunen ska sträva efter att alla kommunala offentliga toaletter ska vara avgiftbelagda.  

En kontinuerlig uppföljning mot de mål som ställs i strategin bör utföras årligen för att 
arbetet ska gå framåt.

Målbilden är att budget för badplatser och offentliga toaletter ska ligga på kommunens 
tillväxtenhet, gata/park. 

3.2 Målpunkter badplatser

- Ansvar
Kommunen ska i första hand sköta de badplatser och där marken ägs av 
Borgholms kommun. Badplatser där någon form av kommersiell 
verksamhet bedrivs, ska skötas av denna verksamhet. Böda Sand och 
Lundegårds badplats är exempel på badplatser där en omfattande 
kommersiell verksamhet förekommer, och som följaktligen ska skötas av 
dessa verksamheter. Där föreningar eller liknande har ansvar för 
badplatsen ska överenskommelse tecknas som säkerställer hållbar skötsel 
av stränderna. I vissa överenskommelser kommer det innebära ökade 
kostnader för kommunen.  

- Skötsel
Borgholms kommun ska se till att det finns personal för att det underhåll 
och skötsel badplatserna kräver efterföljs. Detta kan också göras genom 
att teckna avtal med t.ex. idrottsföreningar eller samfällighetsföreningar. 
Badsäsongen varar mellan 1 juni- 31 augusti, men tillsyn/service vid 
badplatserna ska finnas efter behov under perioden 15 maj-15 september. 
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- Tångrensning
Tång och alger tas endast bort vid badplatser som ägs av Borgholms 
kommun när det förekommer i stora mängder som stör badlivet under 
högsäsong och bra badväder. Det är inte självklart att små mängder tång 
och alger tas bort. Där tång tas bort från stränderna ska utförandet ske 
med största försiktighet när maskiner används och tillstånd måste sökas 
hos berörda myndigheter. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt 
dels undvika att skada den ömtåliga floran på och i anslutning till stranden, 
dels för att sandmängden som följer med vid borttagning av tång 
volymmässigt ska vara så liten som möjligt. På särskilt utsatta stränder på 
kommunens mark bör sanden köras ihop i högar på hösten för att på så vis 
minska andelen sand som förflyttas ut till havs, återställning efter stormar 
och högvatten kan vara nödvändigt för att kunna göra stränderna 
tillgängliga för badgästerna. Även denna hantering utförs i samråd med 
berörda myndigheter.

- Information 
Vid de badplatser där Borgholms kommun har ansvar ska skyltar sättas 
upp. Dessa skyltar ska ange badplatsens namn och annan information, så 
som kontaktuppgifter till räddningstjänsten, badplatsens koordinater och 
om det förekommer farliga frånlandsströmmar vid badplatsen.
För att alla användare, såväl kommuninnevånare och turister, ska kunna 
hitta till våra badplatser spelar tillgången till information stor roll. God 
information bör finnas gällande placering och typ av badplats och bör vara 
tillgänglig både analogt och digitalt. Informationen bör finnas både som lista 
och karta. Informationen kring alla badplatser kommunen erbjuder bör vara 
samlad. Därför bör det finnas information även gällande badplatser som 
drivs av kommersiellverksamhet. Informationen bör uppdateras 
regelbundet. 

- Badvattenprover
Minst tre badvattenprover tas per EU-bad och säsong, varav ett prov strax 
före säsongens början. Provtagningen ska fördelas över hela badsäsongen 
och intervallet mellan provtagningstillfällena får inte överstiga en månad. 
Av hygieniska skäl bör kadaver av döda djur, såsom sälar, avlägsnas 
under badsäsong från de stränder som Borgholms kommun sköter. Miljö 
och byggnadsnämnden ansvarar för badvatten prover i EU-badplatser. Det 
är också dem som anmäler till havs och vattenmyndigheten vilka 
badplatser i Borgholms kommun som ska klassas som EU-badplats.

- Tillgänglighet
Tillgängligheten på Borgholm kommuns badplatser behöver utvecklas för 
att kunna möta behovet hos turister och bofasta invånare. Det ska finnas 
tillgänglighetsanpassade badplatser geografiskt spritt i kommunen. Där det 
är aktuellt att byta toaletter ska nya toaletter som placeras ut vara 
tillgänglighetsanpassade. 
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- Källsortering
Borgholms kommun bör sträva mot att källsoteringssationer anläggs vid 
badplatserna som ligger på kommunal mark. Återvinnigstationer bör 
placeras i närheten av parkeringar eller körväg. Källsorteringsstationer 
skulle avhjälpa de arbetsmiljöproblem som finns idag i och med den 
manuella tömningen av soptunnor på de störst belastade badplatserna i 
kommunen.     

- Säkerhet
Stegar ska finnas på alla bryggor som sköts av Borgholms kommun. 
Livräddningsutrustning i form av livbojar ska finnas vid alla badplatser på 
som sköts av kommunen. Kommunen eller arrendator som tecknat 
skötselavtal med densamme ansvarar för tillsyn av livräddningsutrustning. 
Livräddningsposter med livboj och hake bör finnas uppsatta med ungefär 
100 meter mellanrum, så nära strandkanten som möjligt och väl synliga. 

För att underlätta vid larmning bör badplatser förses med skylt som anger 
anläggningens namn och koordinater (SWEREF 99). Detta är viktigt för att 
larmcentralen snabbt ska kunna fastställa positionen och omgående kunna 
larma ut hjälpresurser till rätt plats, i synnerhet som många badplatser än 
så länge är otydligt skyltade från väg.

- Handlingsplan
För att nå målen för badplatserna behövs olika åtgärder. Handlingsplanen 
bilaga 1 ger förslag till åtgärder, motivering för åtgärd samt ungefärliga 
kostnader. Handlingsplanen ska fungera som ett levande dokument och 
ska tillsammans med strategi för badplatser och offentliga toaletter och 
andra dokument vara till hjälp vid utförande av åtgärder. 

- Faciliteter
För att uppnå en viss standard på badplatserna bör ett grundutbud 
erbjudas till besökaren. För de mest välbesökta badplatserna (Eu-bad) ska 
målet vara att det ska erbjudas:

 Sophantering
 WC
 Livräddningsutrustning var 100 m
 Soptunna för engångsgrillar
 Informationsskylt
 Cykelställ
 Parkeringsmöjligheter
 Tillgänglighetsanpassat
 Dricksvatten

För mindre besöka badplatser ska det erbjudas:
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 WC/torrtoalett
 Sophantering
 Livräddningsutrustning var 100 m
 Informationsskylt

 

3.3 Målpunkter offentliga toaletter

- Identitet
Alla nya toaletter ska ha en tydlig identitet som överensstämmer med 
omkringliggande miljö. Nya byggnader bör placeras med omsorg. Stor 
hänsyn tas till den befintliga miljön som omkringliggande arkitektur, hur 
människor rör sig på platsen och vilka siktlinjer som finns. Vid känsliga 
områden bör stor vikt läggas vid att toaletter smälter väl in i sin omgivning.

- Inredning
Inredning för nya toaletter är både funktionell, attraktiv och robust. Handfat, 
handtork, tvålpump och papperskorg byggs med fördel in i väggen för att 
motverka vandalisering. Även sensorstyrd servering av tvål och vatten är 
att föredra för ökad sanitet. Krokar ska finnas i varje toalettrum.

- Material
Vid nybyggnation av toalett ska materialval för både fasad och inredning 
vara slitstarka och utgå från att ytorna ska vara enkla att städa, reparera 
och klottersanera. Slitstarka material är även att föredra vid andra typer av 
toaletter som vid avtal med näringsidkare och enklare vattentanktoaletter. 
Exempel på detta är att utsidan av sådan toalett målas i en mörkare nyans 
som är lätt att klottersanera

- Förbrukningsmaterial 
Toalettpapper, vatten ska finnas. Pappershanddukar bör undvikas då 
dessa ofta ger upphov till nedskräpning och sabotage och därmed även 
ökad skötsel. 

- Skyltning
Alla toalettdörrar bör skyltas med vilken typ av toalett det är, det vill säga 
om det är en unisextoalett om den är handikappanpassad eller har 
skötbord. Alla toalettbyggnader bör skyltas med vilka öppettider som gäller 
samt telefonnummer för felanmälan. Fysiska hänvisningsskyltar bör endast 
användas på publika platser där stort behov finns av att hänvisa till närmsta 
toalett. Hänvisningsskyltar för offentliga toaletter bör se likadana ut som 
övriga hänvisningsskyltar i kommunen och bör visa inom vilken distans en 
offentlig toalett finns. All skyltningen ska utgå från Borgholms kommuns 
riktlinjer för skyltar och vara av samma typ för alla toaletter och därmed bli 
igenkännligt och lättläst för användaren.
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- Öppettider 
Öppettider bör variera beroende på besöksintensitet. En övervägning bör 
göras om platsen används även under kvällstid och vintertid och om vissa 
toaletter därför bör hållas öppna även under dessa tider. 

- Sanitär standard 
En orsak till att befintliga toaletter inte används idag är för att de upplevs 
som ofräscha och icke omhändertagna. Detta bidrar till att toaletter känns 
otrygga och till sämre omhändertagande av användarna. En viktig del för 
att förbättra tankar och användning av offentliga toaletter är att prioritera 
god sanitär standard. Offentliga toaletter i kommunen ska upplevas som 
rena och välskötta och städfrekvensen ska baseras på antalet besökare. 
Detta kan räknas ut genom att besöksräknare installeras. Att välja rätt 
material och inredning redan från början är viktigt för att underlätta 
städning, reparation och klottersanering. Om toaletterna tas om hand på ett 
bra sätt ökar också möjligheten för att även användarna får respekt för 
toaletterna och lämnar dem i ett bra skick. Med en god sanitär standard 
finns goda möjligheter till en ny syn på offentliga toaletter.

- Betalning
För att öka inkomsterna för de offentliga toaletterna bör på skikt alla 
toaletter förses med betalningssystem.  

- Placering
Arbetet kring placering av nya offentliga toaletter ska alltid utgå från platser 
där många människor rör sig. Störst fokus ligger kring utflyktsplatser där 
det finns mycket få alternativ till toalett. Utflyktsplatser som temalekplatser 
och parker med speciella attraktioner som är lokaliserade på 
kommunalmark är platser i behov av offentliga toaletter. Besökare stannar 
ofta på platsen i flera timmar. Vad som karakteriserar en utflyktsplats är att 
det finns attraktioner som är speciella för platsen och som tilltalar många 
olika typer av människor. Platsen ska erbjuda flera olika aktiviteter och vara 
lokaliserad på kommunalmark. 

- Tillgänglighet
Offentliga toaletter i Borgholms kommun ska vara till för alla. Minst en 
handikappanpassad toalett bör finnas på varje plats där offentliga toaletter 
finns. Handikapptoaletten bör även vara utrustad med skötbord. 
Unisextoaletter är att föredra då dessa möjliggör för att så många som 
möjligt kan utnyttja de toaletter som finns och att alla människor känner att 
toaletten är till för dem. Alla toaletter ska i möjligaste mål planera för ingång 
i markplan eller med så lite nivåskillnader som möjligt och vara tillräckligt 
stora för att underlätta för användare med tillexempel rullatorer.

- Information
För att alla användare, såväl kommuninnevånare och turister, ska kunna 
använda offentliga toaletter spelar tillgången till information stor roll. God 
information bör finnas gällande placering och typ av toalett och bör vara 
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tillgänglig både analogt och digitalt. Informationen bör finnas både som lista 
och karta. Informationen kring alla toaletter kommunen erbjuder bör vara 
samlad. Därför bör det finnas information även gällande toaletter som drivs 
av tillexempel trafikverket eller länsstyrelsen. Informationen bör uppdateras 
regelbundet.

- Handlingsplan
För att nå mål för offentliga toaletter behövs olika åtgärder. 
Handlingsplanen bilaga 2 ger förslag till åtgärder, motivering för åtgärd 
samt ungefärliga kostnader. Handlingsplanen ska fungera som ett levande 
dokument och ska tillsammans med strategi för badplatser och offentliga 
toaletter och andra dokument vara till hjälp vid utförande av åtgärder. 

4 Beskrivning av nuläge badplatser
Vid de badplatser, där Borgholms kommun inte äger marken och där kommersiell 
verksamhet saknas, hålls idag en enklare service så som sopställ eller toalett. Vilka 
badplatser som Borgholms kommun erbjuder någon form av service på, där marken inte 
ägs av kommunen, baseras förmodligen på tradition och vad som tidigare låg under 
teknisk verksamhets åtaganden vad det gäller provtagning och översikt av alla badplatser 
i kommunen. 

Skötsel av badplatserna i kommunen är ofta ett frågetecken. Varför vissa stränder klassas 
som kommunala är också väldigt vagt. Många badplatser hänger kvar sen gammalt då 
den tekniska verksamheten gjorde badvattenprover på alla badplatser i kommunen, både 
privata och kommunala. Det ansvaret ligger idag på miljö- och byggnadsnämnden. Under 
tiden då tekniska kontoret gjorde badvattenprover togs det prov och kontrollerades på ca 
34 badplatser i kommunen. Dessa har idag sjunkit ner till 17 badplatser, men 25 
badplatser ligger fortfarande kvar på kommunens lista över kommunala badplatser. 

Av de 17 EU. Badplatser som tas prover på idag, ligger 12 av dem i kommunens 
badplatsansvar. De resterande 5 tillhör t.ex. privata markägare så som Böda Sand och 
Lundegård. Dessa 17 stränder klassas som EU-badplatser. Det vill säga att de beräknas 
ha mer än 200 besökare per dag.

”I Sverige ska de badplatser som har mer än 200 badande per dag under 
badsäsongen registreras som EU-bad. Det är kommunerna som sköter 
kontrollen på EU-baden under badsäsongen enligt gällande regelverk. De 
lägger information om varje EU-bad på webbplatsen Badplatsen om bland 
annat algblomning eller föroreningar och vad som görs för att åtgärda dessa. 
Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar som visar vilken kvalitet badvattnet har.” 
Havs- och vattenmyndigheten

Många av de badplatser som idag ligger under skötselplanen hos Borgholms kommun har 
helt olika service utbud. Vissa har endast soptömning medan andra har bryggor och 
toaletter. 
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1996 togs beslutet att flera bryggor skulle tas bort från kommunalskötsel. Föreningar fick 
då erbjudande att ta över de bryggor som redan fanns.  Skötselavtal upprättades med 
olika föreningar. I avtalen står det att föreningarna ska sköta och bekosta underhåll av 
bryggorna. Men detta har inte följts och kommunen har årligen betalat underhåll på 
bryggorna. Kommunen skulle även helt ta bort ansvar från följande badplatser Störlinge, 
Ytterby, Valsnäs, Husvalla, Tokenäs, Kvarnstad, Grankullavik, Äleklinta, Bruddestad, 
Grönvik, Mellösa och Djupvik.

Men i Äleklinta, Grankullavik och Djupvik finns toaletter kvar i kommunalregi.

Idag finns det inte någon gemensam standard för vad en ”EU- badplats” ska erbjuda i 
service. Enligt lag ska alla badplatser, där det placerats någon typ av service för 
besökaren, även vara utrustad med livräddningsutrustning. 

4.1  Vad säger lagen?
Är det fråga om en anläggning ska ägaren eller nyttjanderättshavare tillhandahålla 
livräddningsutrustning i skälig omfattning. En badstrand räknas som en anläggning om 
ägaren eller nyttjanderättshavaren iordninggjort platsen på något sätt, t.ex. genom 
bryggor, skyltning, omklädningshytter, papperskorgar eller liknande. Naturliga badstränder 
omfattas därför inte av kravet på livräddningsutrustning. Offentliga badvatten ska 
registreras och vattenkvaliteten ska kontrolleras enligt en plan samt rapporteras till Havs- 
och vattenmyndigheten. Alla bad med mer än 200 besökare per dag, listas som EU-bad 
och ska ha skyltar som tydligt visar på badvattnets kvalitet.”
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger följande förslag till utrustning 
vid obevakad större badplats: 

- Informationstavla med badplatsens namn, översiktskarta, eventuella risker 
och förbud, kontaktuppgifter för felanmälan och larmning, koordinater enligt 
SWEREF 99. 

- Eventuellt skyltar vid livräddningsutrustning (112, namn på badplatsen och 
koordinater enligt SWEREF 99, uppgifter för felanmälan). 

- Eventuellt övrigt budskap om ansvar. 
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5 Beskrivning av nuläge offentliga toaletter 
Idag finns det 31 kommunala toaletter i kommunen. Flera är av äldre modell och upplevs 
som otrygga och oattraktiva. Några av de befintliga toaletterna är helt igenstängda och i 
behov av upprustning eller rivning. Det finns ett behov att omstrukturering kring driften av 
så väl befintliga som tilltänkta offentliga toaletter.
Förutom kommunens toaletter finns det ett antal icke kommunala toaletter runt om i 
kommunen som tex. Trafikverket eller länsstyrelsen ansvarar för.

5.1 Befintlig situation

Borgholm och Köpingsvik

Icke kommunala offentliga 
toaletter

Kommunala offentliga toaletter
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Södra kommundelen
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Norra kommundelen

Kommunala offentliga toaletter

Icke kommunala offentliga 
toaletter

Icke kommunala offentliga 
toaletter

Kommunala offentliga toaletter
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6 Inventering av badplatser
För att skapa en nulägesbild har det genomförts en inventering av badplatserna, se Bilaga 
1.

I inventeringen redovisas följande punkter per badplats:
- Äger kommunen marken?
- Vem förvaltar badplatsen?
- Storlek och typ av badplats.
- Aktuell standard, vad finns tillgängligt på stranden?

tex. brygga, toalett, sophantering m.m.
- Övrig information
- Ärenden inkomna till badplatsen 
-

De badplatser i kommunen där det helt eller delvis finns ett kommunalt åtagande för 
skötsel kan kategoriseras enligt följande:

A. Badplatser på kommunal mark med en högre besöksfrekvens – EU-bad
B. Badplatser på kommunal mark med en lägre besöksfrekvens – icke EU-bad
C. Ej kommunalägda badplatser med en högre besöksfrekvens – EU-bad med 

kommunalt ansvar

D. Ej kommunalägda badplatser, med en lägre besöksfrekvens – icke EU-bad 
med kommunalt ansvar

E. Ej kommunalägda badplatser med en högre besöksfrekvens – EU-bad utan 
kommunalt ansvar

F. Badplats utan kommunalt ansvar

6.1 Sammanfattning inventering

Badplats Kategori Sammanfattning
Bjärby C Fastighetsbeteckning: Samfälld mark för Bjärby

Ägare: Samfällighet
Sophantering: container 
Toalett: Tank
Underhåll: Borgholms kommun
Städ toalett: Runstens byggdeförening
Städfrekvens toalett: -
Öppettider toalett:1/5-30/9
Brygga: Ja
Skötsel brygga: Runstens byggdeförening

Byrum C Fastighetsbeteckning: Böda Kronopark 2:157
Ägare/förvaltare: Sveaskog AB
Sophantering: kärl med säck
Toalett: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ toalett: BORGHOLMS KOMMUN
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag
Öppettider toalett:1/5-30/9
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Byxelkrok A/C Fastighetsbeteckning: Böda-Torp S:3 (bestående av 57 
delägare varav Sveaskog AB står för 17,5% och 82,5% 
Bysamfälligheten), Byxelkrok 1:1
Ägare: Torps Bysamfällighet, Borgholms kommun
Brygga: Ja
Skötsel brygga: Byxelkrok AIK
Handplock: Sommarpersonal hamn

Böda Hamn Bad A/C Fastighetsbeteckning: Samfälld mark Mellböda 
Ägare: Mellböda/Strandtorp Bysamfällighet, Borgholms 
Kommun
Tångrensning: Ja utförs av campingen
Sophantering: Container på camping
Handplockning: Utförs av campingen
All skötsel: Kommunen/Camping

Björkviken B Tångrensning: Ja
Handplockning: Kommunen
All Skötsel: Kommunen

Djupvik A Fastighetsbeteckning: Djupvik 1:1
Ägare: Borgholms kommun, Privat
Toalett: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ toalett: Borgholms kommun
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag 
Öppettider toalett: 1/5 – 30/9
Brygga: Ja
Skötsel brygga:Djupviks vägförening

Dovreviken B Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1
Ägare: Borgholms kommun
Sophantering: Kärl med säck
Toalett: Tank
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag 
Öppettider: 1/5 – 30/9
Tångrensning: Ja
Skötsel: Kommunen

Grankullavik D Fastighetsbeteckning: Böda kronopark 2:174, Grankulla 
4:6
Ägare: Grankullaviks bryggförening, privat
Sophantering: 370 L kärl
Toalett: Tank
Underhåll: -
Städ toalett: Grankullaviks bryggförening
Städfrekvens: - 
Öppettider: -
Brygga: Ja
All Skötsel: Grankullaviks bryggförening

Högby fyr
(Syltehamn)

B Fastighetsbeteckning: Syltehamn 1:1  
Ägare: Borgholms kommun
Sophantering: 370 L kärl
Toalett: Latrin
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Hagaby – Högby tomtägarförening
Städfrekvens: - 
Öppettider: -
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Kapelludden 
(Bredsättra)

D Fastighetsbeteckning: Kläppinge 1:2, Kläppinge 
samfällighet
Ägare: Privat
Sophantering: 190 L kärl
Toalett: Latrin
Underhåll toalett: Kläppinge by och Bredsättra-
Sikehamn Hbf
Städ toalett: Kläppinge by och Bredsättra-Sikehamn Hbf
Städfrekvens: -
Öppettider: -

Klinta Bodar A Fastighetsbeteckning: Klinta bodar 1:1
Ägare: Borgholms kommun
Sophantering: Kärl med säck
Toalett: Via Klinta Camping
Tångrensning: Ja
Brygga Ja, handikapp
Handplockning: Kommunen/feriearbetare
All skötsel: Kommunen

Köpingebukten A/C Fastighetsbeteckning: Tings ene 1:14, Tings ene 1:14, 
Solberga 4:11, Klinta 13:1, Klinta 20:1
Ägare: Borgholms kommun
Sophantering: kärl med säck
Toalett: 2st WC
Underhåll Smedjan/Sinus: Borgholms kommun
Städ toalett Smedjan/Sinus: Borgholms kommun
Städfrekvens toalett Smedjan/Sinus: 1 gång/dag v.32-
26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider Smedjan/Sinus: 1/5 – 30/9
Tångrensning: Ja
Brygga: Ja, ägare Köpingbaden camping
Handplockning: Kommunen/feriearbetare
Skötsel: Kommunen

Kårehamn A/C Fastighetsbeteckning: Kårehamn 2:7, Arbelunda 1:11
Ägare: Borgholms kommun, Privat
Sophantering: 2 st 660 L
Toalett: Tank
Underhåll: Borgholms kommun
Städ toalett: Borgholms kommun /hamnkapten
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag 
Öppettider toalett: 1/5 – 30/9
Brygga: Ja
Tångrensning: Ja
Handplockning: Kommunen
Skötsel: Kommunen

Mellösa D Fastighetsbeteckning: Samfälld mark för Melösa
Ägare: Flera

Nyby D Fastighetsbeteckning: Nybyorde 1:1 samt oregistrerad 
samfällighet
Ägare: Oregistrerad samfällighet
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Sandbybadet C Fastighetsbeteckning: Högby-Sandby S:3, 
Kesnäsudden 1:1,
Ägare: Flera
Sophantering: Container
Toalett: WC 2 st
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Campingverksamheten 
Städfrekvens: 1 gång/dag 
Öppettider: 1/5 – 30/9
Skötsel: Samfälligheten

Sandvik A Fastighetsbeteckning: Persnäs-Sandvik 1:1 
Ägare: Borgholms kommun
Toalett: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten
Städfrekvens: 1 gång/dag 
Öppettider: 1/5 – 30/9
Sophantering: Container i hamn
Handplockning: Kommunen
Skötsel: Kommunen

Sjöstugan/ 
Mejeriviken:

A Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1 
Ägare: Borgholms kommun
Sophantering: Kärl med säck
Toalett: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag 
v.27-33
Öppettider toalett: 1/5 – 30/9
Brygga: Ja
Tångrensning: Ja
Handplockning: Kommunen/feriearbetare
Skötsel: Kommunen

Stora Rör A Fastighetsbeteckning: Stora Rör 2:1
Ägare: Borgholms kommun
Sophantering: 660 L
Toalett: Tank
Underhåll toalett: Borgholms kommun
Städ toalett: Stora Rörs Båtklubb
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag 
Öppettider toalett: 1/5 – 30/9
Brygga. Ja
Skötsel brygga: Stora Rörs simklubb

Svartvik/ 
Kuggebodar, 
Kyrketorps 
Camping

D Fastighetsbeteckning: Samfälld mark för Kyrketorp, 
samfälld mark för Norrböda
Ägare: Flera
Toalett: 2st WC
Skötsel: Kuggeboda samfällighetsförening

Äleklinta D Fastighetsbeteckning: Äleklintabrottet 1:1, Äleklinta S:3
Ägare: Statens fastighetsverk, Samfälldmark för Äleklinta
Toalett: Latrin
Underhåll toalett: Borgholms kommun
Städ: -
Städfrekvens: -
Öppettider: -
Brygga: Ja
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Kvarnstad D -
Bruddestad D -
Törneby D -
Frönäs D -

7 Inventering offentliga toaletter 
som inte ingår i en badplats

För att skapa en nulägesbild har det genomförts en inventering av toaletterna, se Bilaga 2.

De toaletter i kommunen där det helt eller delvis finns ett kommunalt åtagande för skötsel 
kan kategoriseras enligt följande:

A. Toalett på kommunal mark 
B. Toalett ej på kommunal mark 100% kommunalt ansvar
C. Toalett ej på kommunal mark delat ansvar/skötsel
D. Toalett i skötselavtal med arrendator

7.1 Sammanfattning inventering offentliga toaletter
Som inte ingår i en badplats

Badplats Kategori Sammanfattning
Busstationen B Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:2

Ägare: Nalo fastigheter AB
Typ: WC 
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider:1/5-30/9

Byrum B Fastighetsbeteckning: Böda Kronopark 2:157
Ägare: Sveaskog AB
Typ: WC 
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag
Öppettider:1/5-30/9

Byxelkrok
Centrum

A Fastighetsbeteckning: Byxelkrok 1:1
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC 
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun 
Städfrekvens: 1 gång/dag
Öppettider:1/5-30/9

Byxelkrok
Servicehus

A Fastighetsbeteckning: Byxelkrok 1:1
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC 
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider: Året runt
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Böda Hamn 
Servicehus

A Fastighetsbeteckning: Mellböda 25:1
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC 
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten
Städfrekvens: 1 gång/dag 
Öppettider: Året runt

Haket torget D Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:41
Tomträttsinnehav: Borgholms Haket AB
Typ: WC 
Underhåll: Borgholms Haket AB
Städ: Borgholms Haket AB
Städfrekvens: - 
Öppettider: -

Idrottsplatsen A Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1
Ägare: Borgholms kommun 
Typ: WC 
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider: Året runt

Ismantorpsborg C Fastighetsbeteckning: Ismantorp Fornborg 2:1
Ägare: Statens fastighetsverk 
Typ: Tank 
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag 
Öppettider: 1/5 – 30/9
Övrigt: Kostnader delas 50 % med Statens 
fastighetsverk

Kyrkallén B Fastighetsbeteckning: Köpings kyrka 1:1
Ägare: Norra Ölands pastorat
Typ: Latrin 
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: -
Öppettider: -

Kårehamn
Servicehus

A Fastighetsbeteckning: Kårehamn 2:7
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC 
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten
Städfrekvens: 1 gång/dag 
Öppettider: Året runt

Källa Ödekyrka C Fastighetsbeteckning: Källa 2:1
Ägare: Statens fastighetsverk 
Typ: Tank 
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun i samarbete med kyrkan
Städfrekvens: 1 gång/dag 
Öppettider: 1/5 – 30/9
Övrigt: Kostnader delas 50 % med Statens 
fastighetsverk
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Sandvik
Servicehus

A Fastighetsbeteckning: Persnäs-Sandvik 1:1 
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC 
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten
Städfrekvens: 1 gång/dag 
Öppettider: 1/5 – 30/9

Sjöstugan
Cafe

D Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1 
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC 
Underhåll: Arrendator
Städ: Arrendator
Städfrekvens: -
Öppettider: -

Sjötorget A Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1 
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC 
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider: 1/5 – 30/9

Societetsparken D Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1 
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC 
Underhåll: Arrendator
Städ: Arrendator
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider: 1/5 – 30/9

Turistbyrån A Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1 
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC 
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider: 1/5 – 30/9

Yttrehamnen A Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1 
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC 
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider: 1/5 – 30/9
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 134

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 134 Dnr 2015/36 214 KS

Detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår 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 områ-
det. 

Ärendet har tidigare varit uppe för beslut men har upphävts då 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.
Tjänsteskrivelse, 2020-09-02.

Bedömning
Ett antagande av detaljplanen stärker bostadsförsörjningen och ger möjlighet för 
inflyttning i kommunen. 

Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsens stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Skickas till
Kommunfullmäktige 
Handläggande tjänsteperson

______________

120



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

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

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

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

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

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

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

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

e1 160

p

d1 1000

d2 1400

)
—

5

))3,5

b

e1 160

p

d1 1000
d2 1400

)
—

5

))3,5

b
e1 160

p

d1 1000
d2 1400

)
—

5

))3,5

b

e1 160

p

d1 1000
d2 1600

)
—

5

))3,5

b

d
ik

e

dike

e2 15
)
—

3

e1 160

p

d1 1000
d2 1400

)
—

5

))3,5

b

a1

a1

a1

u1

u1

u1

W1

V

B

B

NATUR

NATUR

B

P

N

B

N
A

T
U

R

NATUR
NATUR

E

NATUR

W2

W1

NATUR

W1

NATUR

ENATUR

P

GÅNG

GATA

GATA

GATA

NATUR

N
A

T
U

R

N
A

T
U

R

B

B

E2

E1

damm

damm

lek

damm

A
b
b
o
rrtig

e
n

Bergstigen

Rösestigen

5,54

4,14

-1000000,00

0,80

0,97

1,051,11

1,17

1,15

1,13

1,21

1,23

1,16

1,22

1,20
1,20

0,96

1,22
0,96

4,08

3,13

2,79

2,90

3,67

4,32

4,00

4,14
3,61

3,57

4,01

3,08

2,51
2,24

2,90

1,14

1,37

2,33

2,24

2,38

2,01

4,37

4,44

4,24

4,91

4,61

4,70

4,58

4,59

4,14

4,28

4,38

3:78

3:106

3:105

3:79

3:80

3:88

3:81

3:1

3:100

3:99

3:77

3:72

3:55

3:58

3:57

3:59

3:118

19:28
19:29

2:75 2:74

19:14

19:13

19:15

2:23

19:11

19:10

19:12

2:22

19:7

19:8

19:9

2:21

2:20 2:73

19:5

19:4 19:6

19:19

19:18

3:82

3:83
19:37

TINGS ENE

3:1

SOLBERGA

Solbergamarken

1:14

c
1:1 000

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

174 Nivåkurva

177.1 Avvägd markhöjd

1   1:1 Registerbeteckning på fastighet

S:1   ga:1 Samfällighet resp. gemensamhetsanläggning
Sv  Lr Servitut resp. ledningsrätt

BORGHOLM Trakttext

Häck, stenmurq 9

Staket, stödmurUU 9 9

0 25 50 75 10012,5
Meter

2019-09-12

2020-05-26

Upprättad datum:

Senast reviderad: 

Magnus Juhlin
Plan- och byggchef

Thomas Nilausen
Planarkitekt

Solbergamarken, Borgholm

ANTAGANDEHANDLING

Solberga 3:1 m.fl
Detaljplan för

Upprättad av Kommunledningsförvaltningen i Borgholms kommun

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

121



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum:

PLANBESKRIVNING

Upprättad 2019-09-09 
Senast reviderad 2020-08-31

Antagandehandling

Borgholms kommun

Detaljplan för 

Solberga 3:1 m.fl. ”Solbergamarken” 

122



Antagandehandling
Upprättad: 2019-09-09
Senast reviderad 2020-08-31
Dnr: 2015-231

123



3Antagandehandling

Innehållsförteckning

1. PLANENS SYFTE...........................................................................................6

2.  PLANDATA.....................................................................................................6

3. FÖRUTSÄTTNINGAR....................................................................................6
 
4. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN....................................................16
 
5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN..........................................................22
 
6. PLANFÖRSLAGET OCH KONSEKVENSER...............................................24
 
7. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING..............................................................33
 

124



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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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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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
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• 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 

155



35Antagandehandling

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
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 142

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 142 Dnr 2019/69 041 KS

Tilläggsbudget för oförutsedda kostnader

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att ge tilläggsbudget till kommunstyrelsen på 7 000 tusen kronor.
att godkänna att resterande del hanteras inom kommunstyrelsens ram genom fö-

reslagna åtgärder. 

Begäran om tilläggsbudget  Tusen kronor

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 fö-
reslå 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 § 143 lyftes ärendet för att bli 
återremitterat för att förslaget skulle kompliteras med en konsekvensanalys av vid-
tagna prioriteringar.

Kommunstyrelsen uppvisade en negativ avvikelse på -4 600 tusen kronor till och 
med juli, årsprognosen är -7 100 tusen kronor.

Nedan redovisas de kostnader som belastar förvaltningen:

Beskrivning Avvikelse (tusen kro-
nor)

Åtgärd

Avskrivningar -2 565 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Åtgärder COVID-19 -1 600 Kommunfullmäktige extra 
anslag
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 142

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bidrag och ersättning Högby 
IF

-280 Åtgärder inom förvaltningen

Ersättning Ölands kom-
munalförbund 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 tusen kro-
nor. Prognosen 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 tusen kronor i 
bidrag för konstgräsplanen perioden 2017-2021 samt ersätta Högby IF med 120 tu-
sen kronor för elljusspåret vid idrottsplatsen i Löttorp. Bidraget belastar förvaltningen 
med 160 tusen kronor under 2020 och resterande del under 2021. 

Ersättning Ölands kommunalförbund 2019
Underskottsteckning avseende krishantering. Avser 2019 men faktura inkom under 
2020. Detta hanteras inom förvaltningens ram

Rivning Skogsbrynet
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-22 142

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar förvaltningen enligt kommunstyrel-
se beslut § 212 negativt med 420 tusen kronor. Kostnaden för rivningen har ökat 
med 192 tusen kronor i och med asbest.

Stormskador hamnar
Vind och högvatten har orsakat skador i kommunens hamnar som behöver åtgär-
das. Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 att avsätta 235 tusen kronor till åter-
ställande akuta åtgärder. Hanteras av kommunfullmäktige i separat ärende.

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

Gata/park
Vid ingången av budgetåret 2020 hade gata/park ett sparbeting på 3 500 tusen kro-
nor. Vakanta tjänster samt en översyn att verksamhetens kostnader har medfört åt-
gärder motsvarande 1 800 tusen kronor. Vidare finns högre kostnader än budgeterat 
på drift och fortsatt genomlysning 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 
gatubelysning 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 
balans. Samtliga enheter fick i budgetprocessen ett effektiviseringskrav på 170 tu-
sen kronor per enhet. 

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

Åtgärder  tusen kronor

Vakant nämndsekreterare 657

Vakans ekonomi- och fastighetsavd 325

Vakans miljö (ny tjänst enligt budget) 200

Vakanser gata/park 1 788

Intrångsersättning LST (Halltorp) 700

Bemanning kostenheten 130
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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 Länstyrelsen 
Halltorp

Bemanning kostenheten
Lägre bemanning under helgerna är infört

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-17.

Bedömning
Kommunstyrelsen bedömer att tillägget är nödvändigt, men önskar belysa vikten av 
att varje förslag som innebär en budgetförändring måste innehålla en konsekvensa-
nalys av förändringen och omprioriteringen. 

Konsekvensanalys
Borgholms kommuns budgeterade resultat uppgår till 13,8 miljoner kronor. Vid be-
slut om tilläggsbudget till kommunstyrelsen om 7,0 miljoner kronor uppgår kommu-
nens resultat till 6,8 miljoner kronor för 2020.

Om kommunstyrelsen inte erhåller högre anslag blir högst troligt kommunstyrel-
sens underskott 7,0 miljoner kronor. 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 miljoner kronor). Det saknas således 
reell möjlighet att ytterligare minska kostnaderna eller höja intäkterna innevarande 
budgetår. Detta eftersom ytterligare personalneddragningar får effekt först nästa år 
med hänsyn till gällande lagar och avtal om uppsägningstid och dylikt samt att övri-
ga kostnader främst härrör sig till avtal med uppsägningstid. 

Förvaltningen har i samband med internbudget gjort effektiviseringar med drygt 1,5 
miljoner kronor utöver redan beslutade omprioriteringar. Vi ser över mindre utgifter 
löpande som abonnemang, licenser och medlemsavgifter. Samtliga vakanser för-
söker vi i möjligaste mån avvakta tillsättningar och pröva andra lösningar för. Däre-
mot finns synergieffekter av att försöka samordna funktioner inom koncernen vilket 
kan ge effekt 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 
ytterligare i dessa verksamheter.

Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.

Staffan Larsson (C) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.

Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer Carl Malgeruds med fleras yrakand.

Skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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