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Till KOMMUNSTYRELSEN 
 

 
Budgetuppföljning november 2020 

Förslag till beslut  
 
att  lägga budgetuppföljningen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter november 2020. 

 Resultatet för kommunen är +48,8 miljoner kronor. (Årsprognos +45,9 miljoner 
kronor) 

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +42,0 miljoner kronor. (Årsprognos 
+39,3 miljoner kronor) 

 Likvida medel 47,1 miljoner kronor. (Årsprognos 45,5 miljoner kronor)   
 Investeringar 49,5 miljoner kronor. (Årsprognos 57,7 miljoner kronor) 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning för kommunen november 2020.  

Bedömning 
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för 
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning. 
Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 3,8 miljoner kronor för helåret 2020. Det 
pågår fortfarande genomlysning av verksamheterna för att hitta ytterligare åtgärder, 
för att ge effekt sista månaden under 2020 men även på längre sikt för åren framåt. 
Coronakrisen skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir på verksamheterna och 
sjukskrivningstal. Regeringens åtgärdspaket täcker stora delar av de extra kostna-
derna som uppkommit. 
Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i ba-
lans. 
Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och en genomlysning av hur 
verksamheten ska kunna hantera säsongsvariationen och bli mer kostnadseffektiv 
är genomförd vilket syns på den effektivisering som verksamheten gjort. 
Tillväxtenheten har erhållit intrångsersättning för Halltorp. 
Kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar 
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belast-
ningen och de höga personalkostnaderna implementerades nya arbetssätt vid halv-
årsskiftet. Dessa arbetssätt har visat sig fungera bra och verksamheten följer sin ef-
fektiviseringsplan. 
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    2 (2)

Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektivise-
ringar. 
Utbildningsnämnden 
Dialog med chefer har genomförts på ledningsgrupp kring åtgärder för att undvika 
ett budgetunderskott. Detta ska räcka för en budget i balans. Men flera delar är 
ovissa på grund av Covid-19 och de anpassningar vi behöver göra på olika sätt. 
Socialnämnden 
Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från – 2,4 miljoner kronor i maj månad 
till 0,3 miljoner kronor i november månad. 
Den åtgärd som tidigare beslutats och som genomförs under året är avveckling av 
stödboendeverksamheten vilket ger en effektivisering om 2,0 miljoner kronor. 
Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att säkerställa att i slutet av året 
nå en budget i balans: 

 Inte tillsätta vakanser om andra möjligheter finns 

 Fortsätta arbeta aktivt med beroendestöd/missbruksvård i kommunen i stället för 
externa placeringar. 

 Förändrad schemaplanering i de hemtjänstenheter som haft en negativ avvikel-
se 

 Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i ex-
tratjänst. 

 Samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska vikariekostna-
der och kostnad för fyllnad och övertid 

Under året och under överskådlig framtid finns en överhängande risk att verksamhe-
ternas påverkan av Covid 19 kommer att påverka även kostnadsutvecklingen. Re-
kommendationen är därmed att åtgärder genomförs med försiktighet och eventuellt 
senareläggs. 
Förutsatt att smittspridning av Covid-19 inte tar ny fart kan fokus läggas på utveck-
ling av verksamheterna och förbättrade hygienrutiner. Prioriterade områden är rätten 
till heltid och uppdraget att minska antal delade turer. 
 
 

 
  
 
Linda Kjellin Mattias Sundman 
TF Ekonomichef Controller 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Socialstyrelsen har beslutat om ansökan för kostnader kopplat till covid-19 och beslutet 
medför att kommunen får kostnadstäckning för inköp av skyddsmaterial, tryckmaterial 
och annonsering för information till kommunens medborgare till och med augusti. 
Kostnader som avser perioden september-november är återsökt hos socialstyrelsen men 
beaktas inte i prognosen då beslut inte tas förrän under februari månad. 

Medarbetarundersökningen har publicerats och kommunens verksamheter kommer ta 
fram handlingsplaner utifrån resultatet. 

Vaccination mot säsongsinfluensan har genomförts för de som önskar för att minska 
risken för att personal blir sjuka i säsongsinfluensan samtidigt som risken för Covid19 
fortfarande är överhängande. 

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Ekonomisk sammanställning 
Förvaltningen visar en avvikelse om 3,2 mkr (prognos 0,9 mkr).  

 Avvikelsen reduceras av kommunstyrelsen där de medel som riktats till 
socialförvaltningen och Framtidens äldreomsorg inte nyttjats för perioden. 

 Hamnverksamheten har fått tilläggsbudget för att täcka avskrivningar men har 
ytterligare kostnader som inte inryms i budget vilket förklarar avvikelsen och 
prognosen.  

 Intäkter inom plan- och byggverksamheten är i stort sett enligt budgeterad nivå. 

 Omlastningen belastas främst av kostnader som är kopplat till inköp rörande 
Covid-19 och som inte är utdebiterat i verksamheten, dessa kostnader kommer att 
återsökas hos Socialstyrelsen. 

Kommunens verksamheter 
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas ekonomisk analys 
och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas för att nå en budget i 
balans redovisas också här. 

Kommunstyrelsen i korthet 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under 
fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa 
verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av 
ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade 
verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av 
ärenden i kommunfullmäktige. 

 

Budgetram 2020 168 609 tkr 

Ordförande Ilko Corkovic (S) 

Förvaltningschef Jens Odevall 
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Analys av verksamheten 

Kommunledningsförvaltning 

 Administrativa enheten och miljöenheten har under året flyttat till nya lokaler på 
Ölands utbildningscenter.  

 Uppdaterad information på hemsidan är ett ständigt pågående arbete med aktuell 
information, e-tjänster och en översyn av skrivbara blanketter. 

 Inom tillväxtenheten har arbetsuppgifter delvis omprioriterats på grund av 
pandemin-läget, insatser för person och näringsliv prioriteras i första hand. 
Konsekvensen av detta är att vissa planerade insatser har förskjutits i tid. 

 Flera stödpaket har hanterats inom kultur och näringsliv. Dessa har och är riktade 
till föreningar, personal, näringsliv mm. 

 Från och med juli månad tillhör planenheten tillväxtenheten. 

Teknisk service 

Efter övertagandet av teknisk service från Borgholm Energi AB fortgår arbete med att 
genomlysa verksamheterna. 

 Analys av budget och utfall görs varje månad på gata och parkverksamheten och 
hamnverksamheten. Då verksamheten tilläggsbudgeterats efter beslut i KF i 
oktober visar prognosen att den negativa avvikelsen minskat. 

 Inom kostverksamheten har avtal tecknats med "E-passi Måltid" för införande av 
digitala betalningar av personal- och pedagogisk lunch i skolmatsalarna. 

 Inom lokalvård har fokus varit på åtgärder i och med covid-19 och har behövt 
lägga extra resurser för att minska smittspridning och att informera kommunens 
verksamheter. 

Personaluppföljning 
Nedan redovisas arbetad tid för 2020 samt för 2019. Andelen årsarbetare har ökat med 19 
medarbetare genom att Kost, Lokalvård och Gata Park har överförts från BEAB till 
kommunen. IT-avdelningen övergick i januari till Ölands Kommunalförbund. Nedgången 
under juli beror på semester och annan frånvaro. 
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Arbetad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal årsarbetare 2019 101 97 103 99 105 93 88 98 107 117 105 79 

Antal årsarbetare 2020 87 83 145 137 139 141 107 124 151 144   

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2020 samt för 2019. 

Övertiden har ökat. Fastighet står för en del men även löneadministrationen genom 
merarbete pga utbetalning av engångsbelopp. Fyllnadstiden ökar med anledning av 
kostverksamhetens tillkomst. Under juli är en nedgång med anledning av semestrar. 

 
Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Övertid 2019 10 43 47 29 74 45 41 69 13 7 18 16 

Fyllnadstid 2019 0 9 5 0 8 9 9 2 0 0 4 0 

Övertid 2020 17 21 43 51 12 67 59 45 22 22   

Fyllnadstid 2020 0 0 17 6 39 42 10 8 1 20   

I diagrammet nedan visas den totala sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron har minskat 
jämfört med samma period föregående år, vilket till viss del beror på färre 
långtidssjukskrivningar. 
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Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Sjukfrånvaro 2019 4,8 4,8 4,1 3,9 4,4 3,5 4,4 5,3 7,2 5,3 6,3 4,4 

Sjukfrånvaro 2020 4,7 6,4 7,9 5,5 5,7 4,9 2,9 3,0 4,1 5,0   

  

Ekonomisk analys 
Förvaltningen uppvisar en avvikelse om 3,2 mkr för perioden. Beslutade medel från 
socialstyrelsen avseende kostnader kopplade till covid-19 till och med augusti påverkar 
utfallet positivt. 

 Kommunstyrelsen uppvisar en positiv avvikelse som härleds till att de medel som 
riktats till socialförvaltningen, 1,5 mkr på helår inte nyttjats för perioden. Även 
den del av tilläggsbudget som avser finansiering av bidrag kopplat till covid-19 
har inte nyttjats fullt ut för perioden. 

 Fastighetsavdelningens avvikelse härleds till att kostnaden för fjärrvärme, larm 
och bevakning för Åkerboskolan är lägre än budgeterat till följd av branden. 

 Kommunstabens negativa avvikelse härleds främst till kostnader för hyra och 
iordningsställande av nya lokaler på Ölands gymnasium. 

 Ekonomiavdelningen har något högre intäkter i och med deltagande i projekt med 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt lägre kostnader för personal. 

 Tillväxtenheten har fortsatt högre personalkostnader än budgeterad nivå, 
försäljning av mark reducerar avvikelsen för perioden. 

 Tilläggsbudget har skett på Gata och park i oktober vilket har förbättrat resultatet. 
Det som påverkar resultatet negativt är kostnader för offentliga toaletter, 
gatubelysning och barmarksunderhåll. Utköp av inventarier från BEAB belastar 
resultatet då allt inte kunnat aktiveras i anläggningsregister. 

 Personalkostnaderna på hamnar är högre än budgeterat för perioden vilket devis 
beror på retroaktiva utbetalningar av löner från 2019. Intäkterna för året håller 
budgeten och alla arrenden har i princip debiterats. Vidare påverkar högre 
kostnader än budgeterat på underhåll, el, vatten och avlopp avvikelsen negativt. 

 Kultur och näringsliv visar en positiv avvikelse. Överskottet beror främst på 
näringslivsarbete där vissa aktiviteter inte kan genomföras. Även ej utbetalda 
föreningsbidrag och vakant tjänst inom folkhälsosamordnare bidrar positivt. 

 Plan- och byggenheten är enligt budgeterad nivå då de debiteringar som släpade 
nu är debiterade. 

 Kostenheten har fortsatt att minska helgbemanningen vilket bidrar till minskade 
personalkostnader men restriktionerna och sjukfrånvaron den senaste månaden 
utgör en osäkerhetsfaktor. Kostnaderna är högre för personalen och inköp av 
livsmedel förväntas öka i och med jul och nyår. 

 Omlastningen belastas av inköp av skyddsmaterial, dessa kostnader kommer att 
återsökas hos Socialstyrelsen. 

 Byxelkrok avser mark- och exploateringsprojekt vilka under perioden har 
inbringat intäkter för försäljning av mark. 

 LSS Resedan 11 avser projekteringskostnader för uppförandet av LSS-boende. 

Ekonomisk sammanställning ansvar 

   Årsbudget Budget jan-nov Utfall jan-nov Avvikelse 

 Total     

1000 Kommunfullmäktige 673 617 582 35 
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   Årsbudget Budget jan-nov Utfall jan-nov Avvikelse 

1010 Kommunstyrelse 81 037 74 277 71 005 3 272 

1012 Gata, park och hamnar 0 0 0 0 

1015 Fastigheter 2 032 1 672 -960 2 632 

1016 Fastighetsfunktion 16 684 15 290 15 732 -441 

1100 Kommunstab 7 041 6 556 6 792 -236 

1101 Administration 6 226 5 707 5 486 221 

1102 Servicecenter 0 0 0 0 

1105 Tillväxtenhet 1 100 1 006 965 41 

1106 Gata och park 16 235 14 791 15 507 -716 

1107 Hamnar 4 090 3 550 5 458 -1 908 

1108 Kultur och näringsliv 9 766 8 950 7 959 991 

1109 Miljöprojekt 1 106 1 013 865 149 

1110 Ekonomiavdelning 7 726 7 080 6 734 346 

1112 IT- avdelning 0 0 0 0 

1120 HR-avdelning 8 431 7 724 7 722 3 

1130 Bygg 1 070 996 1 568 -573 

1135 Miljöenhet 3 372 2 785 2 144 640 

1139 Bostadsanpassning 1 462 1 340 1 546 -207 

1140 Kostenhet 500 436 369 67 

1150 Lokalvård 53 71 539 -469 

1151 Transport 1 1 29 -28 

1152 Omlastning 4 3 1 539 -1 536 

1211 Räpplinge- Äpplerum 0 0 0 0 

1212 Böda 1:31 0 0 0 0 

1213 Rosenfors 0 0 0 0 

1215 Stora Rör 0 0 0 0 

1217 LSS Resedan 11 0 0 207 -207 

1221 Byxelkrok 0 0 -1 163 1 163 

 Summa 168 609 153 865 150 626 3 239 

Prognos 
Förvaltningen uppvisar en prognostiserad avvikelse om 0,9 mkr för 2020. Beslutade 
medel från socialstyrelsen avseende kostnader kopplade till covid-19 till och med augusti 
påverkar prognosen positivt. 

 Kommunfullmäktiges kostnad för arvoden är högre än budget och påverkar 
därför prognosen negativt. 

 I prognosen för kommunstyrelsen finns den del av tilläggsbudgeten som är riktad 
mot bidrag kopplade till covid-19. I dagsläget finns det inte utbetalningsbeslut 
som täcker upp hela den summan. 

 Hyreskostnad för lokaler i Ölands gymnasium och verksamhetsanpassning finns 
inte budgeterad vilket innebär att kommunstaben visar på en negativ prognos vid 
årets slut. 
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 Prognosen för fastighetsavdelningen baseras på att kommunens badanläggningar 
på Ekbacka och Åkerbobadet haft ökade kostnader under första halvan av året 
som inte går att hämta in helt. 

 Administrationens prognos baseras på lägre personalkostnader till följd av 
sjukskrivningar. 

 Tillväxtenheten väntas ha en negativ avvikelse i slutet av året, främst på grund av 
personalkostnader över budgeterad nivå. 

 Prognosen har förbättrats främst för Gata park då tilläggsbudget skett på det 
sparbeting som fanns budgeterat i verksamheten för året. Det har under året 
funnits vakanser inom personalstyrkan vilket genererar ett överskott i 
personalbudgeten. I prognosen antas inte hela vinterväghållningsbudgeten behöva 
användas då det blev ett överskott i början på året. 

 Hamnverksamhetens underskott beror främst på högre personalkostnader än 
budgeterat. I prognosen är ytterligare en eventuell retroaktiv utbetalning av lön 
från 2019 med. Det har även varit akut underhåll i hamnarna och reparation av 
servicehuset i Sandvik vilket inte ryms i budgeten. 

 Kultur och näringsliv väntas visa en positiv avvikelse vid årets slut. Överskottet 
är främst inom näringslivsarbete där vissa aktiviteter inte kan genomföras. 

 Prognosen för ekonomiavdelningen baseras på är att nuvarande överskott i och 
med högre intäkter kvarstår samt att del av tjänst kommer vara vakant under 
hösten vilket leder till lägre personalkostnader än budgeterat. 

 HR-avdelningen belastas av höga kostnader inom fackliga organisationer. 
 Debiteringen av plan- och bygglovsärenden har i stort sett uppnått budgeterad 

nivå. Högre kostnader för konsulter inom planavdelningen påverkar avvikelsen 
negativt för perioden. 

 Inom miljöenheten bidrar vakanser under året till att prognosen uppvisar en 
budget i balans. 

 Kostverksamheten visar på en negativ prognos vid årets slut vilket beror vikarier 
kopplat till covid-19. 

 Lokalvården har belastats av nedskrivningskostnader för inventarier som tagits 
över från bolaget. Detta tillsammans med underbudgeterade kostnader för ob-
tillägg väntas skapa en negativ avvikelse vid årets slut. 

Prognos ansvar 

   Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikelse 

 Total     

1000 Kommunfullmäktige 673 831 -159 -158 

1010 Kommunstyrelse 81 037 78 584 584 2 453 

1012 Gata, park och hamnar 0 0 0 0 

1015 Fastigheter 2 032 102 1 374 1 930 

1016 Fastighetsfunktion 16 684 17 601 -860 -916 

1100 Kommunstab 7 041 7 204 -27 -163 

1101 Administration 6 226 5 984 190 242 

1102 Servicecenter 0 0 0 0 

1105 Tillväxtenhet 1 100 1 189 -318 -89 

1106 Gata och park 16 235 17 509 -761 -1 274 

1107 Hamnar 4 090 5 803 -2 210 -1 713 

1108 Kultur och näringsliv 9 766 9 175 678 591 
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   Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikelse 

1109 Miljöprojekt 1 106 897 190 209 

1110 Ekonomiavdelning 7 726 7 430 307 296 

1112 IT- avdelning 0 0 0 0 

1120 HR-avdelning 8 431 8 518 0 -87 

1130 Bygg 1 070 1 725 -1 383 -655 

1135 Miljöenhet 3 372 2 857 207 515 

1139 Bostadsanpassning 1 462 1 666 89 -205 

1140 Kostenhet 500 750 150 -250 

1150 Lokalvård 53 523 -570 -470 

1151 Transport 1 -99 0 100 

1152 Omlastning 4 409 -114 -406 

1211 Räpplinge- Äpplerum 0 0 -1 0 

1212 Böda 1:31 0 0 0 0 

1213 Rosenfors 0 0 0 0 

1215 Stora Rör 0 0 0 0 

1217 LSS Resedan 11 0 207 -110 -207 

1221 Byxelkrok 0 -1 163 1 163 1 163 

 Summa 168 609 167 703 -1 581 906 

Åtgärder 
Förvaltningens framtagna åtgärder uppgår till 3,8 mkr för helåret 2020 vilket framgår i 
tabellen nedan. Åtgärderna följs upp i kolumnen uppföljning i tabellen för att visa hur 
långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd. Förvaltningen avvaktar med att 
tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i balans. 

 Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och en genomlysning av hur 
verksamheten ska kunna hantera säsongsvariationen och bli mer kostnadseffektiv 
är genomförd vilket syns på den effektivisering som verksamheten gjort. 

 Tillväxteneheten har erhållit intrångsersättning för Halltorp. 

 Kostverksamheten arbetar aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att 
minska belastningen och de höga personalkostnaderna implementerades nya 
arbetssätt vid halvårsskiftet. 

 Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta 
effektiviseringar. 

Åtgärder ansvar 

   Åtgärder Uppföljning 

 Total   

1100 Kommunstab 657 602 

1105 Tillväxtenhet 700 700 

1106 Gata och park 1 788 1 788 

1110 Ekonomiavdelning 325 297 
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   Åtgärder Uppföljning 

1135 Miljöenhet 200 200 

1140 Kostenhet 130 120 

 Summa 3 800 3 707 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 
Tabellen nedan redovisar utvecklingen genom att aktuellt år och prognos jämförs med 
tidigare års utfall. Väsentliga förändringar innevarande år och långsiktiga 
utvecklingsmönster kommenteras. 

Det är befolkningssiffran 1 november 2019 och aktuellt cirkulär från Sveriges kommuner 
och regioner som ligger till grund för prognosen för årets intäkter (10 845 personer). Den 
1 oktober kom ett nytt cirkulär 20:39 vilket innebar att slutavräkningen för 
skatteintäkterna minskade med -2,2 miljoner kronor i jämförelse med tidigare cirkulär. 
Utöver detta har kommunen under 2020 mottagit generella statsbidrag på +19,7 miljoner 
kronor. 

Justeringen som gjordes i bokslutet 2019 påverkar resultatet positivt 2020. Justeringen 
avser utdelning från Borgholm Energi AB med 6,9 miljoner kronor. Eventuell ersättning 
från försäkringsärendet för Åkerboskolan avvaktar den juridiska processen och ingår inte 
i prognosen eller utfallet för perioden. 

Årets prognostiserade resultat +45,9 miljoner kronor bygger på det budgeterade resultatet 
+6,6 miljoner kronor och att årets budgetavvikelse blir +39,3 miljoner kronor. 

Soliditeten har legat konstant under perioden 2016-2019 för att i årets prognos öka till 42 
procent. 

Självfinansieringsgraden beskriver hur stor andel av investeringarna som finansieras av 
egna medel. Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden ska vara 
100 procent. Detta innebär att årets avskrivningar samt årets resultat är högre än årets 
prognostiserade investeringar. Utifrån detta resonemang klarar kommunen detta för året. 

Under åren 2017 och 2018 ökade antalet anställda i kommunen med 
integrationsuppdraget för att sedan minska med uppdraget under 2019. Kommunens 
skattefinansierade del har under året gått över från bolaget till kommunen vilket har lett 
till att antalet anställda i kommunen har ökat. 

  Prognos Utfall 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Folkmängd 1 nov 10 847 10 845 10 890 10 859 10 860 

Kommunal skattesats 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58 

Verksamhetens intäkter 130 609 129 127 164 636 191 925 213 827 

Verksamhetens kostnader 803 409 780 614 793 172 807 849 773 958 

Årets resultat 45 885 -12 007 17 608 12 166 67 037 

Soliditet 42% 38% 39% 38% 38% 

Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelsen 11% 5% 6% 4% 1% 

Investeringar (netto) 57 749 79 967 39 182 46 883 46 239 

Självfinansieringsgrad 
investeringar 131,4% 29,9% 134,3% 77,8% 204,1% 

Långfristig låneskuld 255 400 255 400 255 400 259 334 259 334 

Antal anställda 1 002 979 1 028 1 025 987 
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1.2 Händelser av väsentlig betydelse 
Medarbetarundersökningen har publicerats och kommunens verksamheter kommer ta 
fram handlingsplaner utifrån resultatet. 

Sedan halvårsskiftet har smittspridningen av Covid-19 minskat för att under hösten 
återigen öka till samma nivåer som våren. Under november införde kommunen en mer 
restriktiv hållning till besök för att minska smittorisken på våra äldreboenden. I praktiken 
innebär restriktionerna att besök från anhöriga i första hand sker utanför avdelningen. 

Vaccination mot säsongsinfluensan har genomförts för de som önskar och totalt valde 
ca 400 medarbetare i kommunen och Borgholm Energi att vaccinera sig. Detta för att 
minska risken för att vård- och omsorgspersonal blir sjuka i säsongsinfluensan samtidigt 
som risken för Covid19 fortfarande är överhängande. 

Socialstyrelsen har beslutat om ansökan för kostnader kopplat till covid-19 och beslutet 
medför att kommunen får kostnadstäckning för inköp av skyddsmaterial, tryckmaterial 
och annonsering för information till kommunens medborgare till och med augusti. 
Kostnader som avser perioden september-november är eftersökt hos socialstyrelsen. 

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Ekonomisk sammanställning 
Kommunens novemberresultat uppgår till +48,8 miljoner kronor och den totala 
budgetavvikelsen är +42,0 miljoner kronor. Samtliga nämnder och styrelser visar en 
positiv budgetavvikelse för perioden. 

Prognosen för kommunens resultat +45,9 miljoner kronor består av det budgeterade 
resultatet +6,6 miljoner kronor och budgetavvikelsen +39,3 miljoner kronor. Samtliga 
nämnder och styrelser visar en positiv budgetavvikelse för perioden. 

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat på 22,6 
miljoner kronor till 6,6 miljoner kronor. Förändringen består av följande beslut: 

 Tilläggsbudget kompensation för lönehöjningar, satsningar på elever med 
särskilda behov och skolskjuts, utbildningsnämnden (KF § 246) 4,0 miljoner 
kronor. 

 Tilläggsbudget heltid som norm, kommunstyrelsen (KF § 246) 1,5 miljoner 
kronor. 

 Tilläggsbudget sommar kortet, kommunstyrelsen (KF § 246) 0,3 miljoner kronor. 
 Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §107) 3,0 miljoner kronor. 
 Tilläggsbudget hamnar, kommunstyrelsen (KF § 142) 0,2 miljoner kronor. 
  Tilläggsbudget oförutsedda kostnader, kommunstyrelsen (KF § 170) 7,0 miljoner 

kronor.   

Likviditet 
Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller 
ökad likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på 
att en kommuns totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. 

 Utgående saldo för perioden är 47,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 
25,5 miljoner kronor sedan december 2019. Prognosen för 2020 är 45,5 miljoner 
kronor. 
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 Den enskilt största likviditetspåverkande posten under året är, utbetalningen av 
avgiftsbestämd del av anställdas pensioner -14,2  miljoner kronor i slutet av mars. 
Samt den inbetalning av generella statsbidrag +17,9 miljoner kronor som inkom 
till kommunen i slutet av juli. Utöver detta mottog kommunen även en utdelning 
från Borgholm Energi elnät AB i juni +6,9 miljoner kronor.        

 Under perioden januari till november har 49,5 miljoner kronor i investeringar 
belastat likviditeten med motsvarande belopp.   

 För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har 
kommunen en checkkredit motsvarande 25 miljoner kronor. 

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldot för november 
uppgick till 44,9 miljoner kronor och de faktiska likvida medlen var 47,1 miljoner kronor. 
Prognosen för helåret är 45,5 miljoner kronor. 

 

Kommunens verksamheter 
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet, 
ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas för att 
nå en budget i balans redovisas också här. 

Ekonomisk analys 
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är +3,2 miljoner kronor. Avvikelsen härleds till att 
de medel som riktats till socialförvaltningen, 1,5 miljoner kronor på helår inte nyttjats för 
perioden. Även den del av tilläggsbudgeten som avser finansiering av bidrag kopplat till 
covid har inte nyttjats fullt ut för perioden. Fastighetsavdelningen har lägre kostnader för 
fjärrvärme, larm och bevakning för Åkerboskolan. Kultur och näringsliv visar en positiv 
avvikelse. Överskottet beror främst på näringslivsarbete där vissa aktiviteter inte kan 
genomföras. Även ej utbetalda föreningsbidrag och vakant tjänst inom 
folkhälsosamordnare bidrar positivt. Ekonomiavdelningen har något högre intäkter i och 
med deltagande i projekt med Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt lägre 
kostnader för personal. Avvikelsen reduceras på grund av personalkostnader på hamnar 
som är högre än budgeterat för perioden vilket devis beror på retroaktiva utbetalningar av 
löner från 2019. 

Borgholms slotts budgetavvikelse är +3,4 miljoner kronor. Avvikelsen innehåller 5/7 av 
överföringen om 3,1 mkr från föregående år enligt beslut KS § 107/20. 
Slottsverksamheten har haft mycket fler besökare än förväntat vilket också påverkar 
avvikelsen positivt. 

Utbildningsnämndens budgetavvikelse är +2,4 miljoner kronor. Det är ett fortsatt lägre 
barn- och elevantal på flera enheter i och med Covid-19, vilket innebär att vikarier inte 
tillsätts i samma utsträckning vid frånvaro. Detta innebär att sjuklöneersättningen från 
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försäkringskassan delvis hjälper upp budgetavvikelsen 1,7 miljoner kronor för perioden 
april till oktober. Avvikelsen reduceras på grund av högre kostnader än budgeterat för 
bland annat skolskjutsar. 

Socialnämndens budgetavvikelse är +3,2 miljoner kronor. Anledningen till att resultatet 
visar en positiv avvikelse är att verksamheten fått ersättning från staten av 
sjuklönekostnader för perioden april till oktober, som påverkar avvikelsen med 4,1 
miljoner kronor, varav 0,4 miljoner kronor för oktober månad. Samt att verksamheten 
erhållit statliga medel som påverkar resultatet positiv. Dessa har bland annat hänförts till 
hälso och sjukvården och särskilt boende vilket gör att de visar en större positiv avvikelse 
än vid oktober månads slut. Hemtjänsten och särskilt boendes kostnader har även sjunkit 
då enheterna snabbt kunnat ställa om efter verksamhetens behov. Det som reducerar 
avvikelsen är fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt höga 
personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. 

Miljö- och byggnadsnämndens budgetavvikelse är 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen 
härleds både till lägre kostnader för arvoden än budgeterat samt att nämnden har budget 
för utbildningar som inte är utnyttjats fullt ut. 

Finansförvaltningens budgetavvikelse är +29,5 miljoner kronor. Överskottet på 
finansförvaltningen förklaras främst av: 

 Generella statsbidrag och utjämning +22,4 miljoner kronor. Det generella 
statsbidraget som betalades ut i juli och som beslutades av Sveriges riksdag i juni 
fördelas med 1/7 per månad från juni till december.  

 Utöver detta tillkommer låga pensionskostnader och löneskatt +2,4 miljoner 
kronor. 

 Under juni månad mottog kommunen utdelning från Borgholm Energi Elnät AB 
+6,9 miljoner kronor. 

 Det som belastar finansförvaltningens budget är nedskrivning av Skogsbrynet -
2,2 miljoner kronor.       

Driftredovisning (tkr) 

   Årsbudget Budget jan-nov Utfall jan-nov Avvikelse 

 Total     

1 Kommunstyrelse
n 168 609 153 865 150 626 3 239 

2 Övriga nämnder 2 185 1 994 1 750 243 

3 Borgholms Slott 3 022 2 196 -1 176 3 372 

6 Utbildningsnämn
d 187 317 171 745 169 339 2 407 

7 Socialnämnd 314 881 289 739 286 555 3 185 

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 539 478 61 

9 Finansförvaltning -683 196 -626 810 -656 342 29 532 

 Summa -6 594 -6 732 -48 771 42 038 

Prognos 
Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till +0,9 miljoner kronor. Beslutade medel 
från socialstyrelsen avseende kostnader kopplade till covid-19 till och med augusti 
påverkar prognosen positivt. Hamnverksamheten har i prognosen med ytterligare en 
eventuell retroaktiv utbetalning av lön från 2019. Debiteringen av plan- och 
bygglovsärenden är i stort sett enligt budgeterad nivå. Tillväxtenheten väntas ha en 
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negativ avvikelse i slutet av året, främst på grund av personalkostnader över budgeterad 
nivå. Högre kostnader för konsulter inom planavdelningen påverkar avvikelsen negativt 
för perioden. I prognosen för kommunstyrelsen finns den del av tilläggsbudgeten som är 
riktad mot bidrag kopplade till covid-19. I dagsläget finns det inte utbetalningsbeslut som 
täcker upp hela den summan. 

Borgholms Slotts helårsprognos uppgår till +3,3 miljoner kronor. 

Utbildningsnämndens prognos på helår uppgår till +0,3 miljoner kronor. Hänsyn till 
sänkta arbetsgivaravgifter eller sjuklönekostnader för november och december månad har 
inte gjorts då summan är okänd. Kostnaderna som uppstått i samband med branden på 
Åkerboskolan väntas ersättas. 

Socialnämndens helårsprognos uppgår till +0,3 miljoner kronor. Prognosen baseras på 
att kostnaden för externa placeringar kommer ligga högre än budgeterat. Den problematik 
som föreligger inom omsorgen om funktionsnedsatta gällande höga personalkostnader 
kommer inte kunna lösas tillräckligt snabbt för att nå en budget i balans. Flera 
förändringar i verksamheterna med nya och mer resurskrävande brukare i kombination 
med en personalplanering som inte är tillräckligt effektiv gör att verksamheten förväntas 
visa på en negativ avvikelse vid årets slut. Prognosen reduceras av hemtjänsten och 
särskilt boende vilket beror på att kostnaderna för verksamheten har sjunkit, dels på grund 
av lägre antal hemtjänsttimmar men också på att enheterna snabbt kunnat ställa om efter 
verksamhetens behov. 

Miljö- och byggnadsnämnden samt övriga nämnder förväntas ha en budget i balans 
vid årets slut om 0,1 miljoner kronor. Detta då utbildningar inte kunnat genomföras som 
planerat på grund av rådande pandemi samt att kostnader för arvoden beräknas uppvisa 
överskott. 

Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +34,5 mkr och detta består av 
följande: 

 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +25,0 mkr. 
 Löneskatt och pensioner +5,2 mkr. 
 Avskrivning av skogsbrynet och lägre internränta -2,6 mkr. 
 Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB +6,9 mkr. 

Prognosen inkluderar de beslutade och utbetalda extra generella statsbidragen och en 
slutavräkning enligt Sveriges kommuner och regioners cirkulär 20:39. 

Prognos driftredovisning (tkr) 

   Årsbudget Årsprognos Fg. prognos Budgetavvikels
e 

 Total     

1 Kommunstyrelse
n 168 609 167 703 -1 581 906 

2 Övriga nämnder 2 185 2 185 0 0 

3 Borgholms Slott 3 022 -263 3 239 3 285 

6 Utbildningsnämn
d 187 317 187 048 -149 269 

7 Socialnämnd 314 881 314 614 0 268 

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 528 55 60 

9 Finansförvaltning -683 196 -717 700 34 504 34 504 

 Summa -6 594 -45 885 36 068 39 291 
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Åtgärder 
Coronakrisen skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir på verksamheterna och 
sjukskrivningstal. Regeringens åtgärdspaket kommer att täcka delar av de kostnader som i 
nuläget bedöms uppkomma. Kostnader för åtgärder att stötta det lokala näringslivet och 
föreningar är svåra att bedöma. 

Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 3,8 miljoner kronor för helåret 2020. Det pågår 
fortfarande genomlysning av verksamheterna för att hitta ytterligare åtgärder, för att ge 
effekt sista månaden under 2020 men även på längre sikt för åren framåt. Coronakrisen 
skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir på verksamheterna och sjukskrivningstal. 
Regeringens åtgärdspaket täcker stora delar av de extra kostnaderna som uppkommit. 

Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i balans. 

Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och en genomlysning av hur 
verksamheten ska kunna hantera säsongsvariationen och bli mer kostnadseffektiv är 
genomförd vilket syns på den effektivisering som verksamheten gjort. 

Tillväxtenheten har erhållit intrångsersättning för Halltorp. 

Kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar 
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastningen 
och de höga personalkostnaderna implementerades nya arbetssätt vid halvårsskiftet. 
Dessa arbetssätt har visat sig fungera bra och verksamheten följer sin 
effektiviseringsplan. 

Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar. 

Utbildningsnämnden 

Dialog med chefer har genomförts på ledningsgrupp kring åtgärder för att undvika ett 
budgetunderskott. Detta ska räcka för en budget i balans. Men flera delar är ovissa på 
grund av Covid-19 och de anpassningar vi behöver göra på olika sätt. 

Socialnämnden 

Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från – 2,4 miljoner kronor i maj månad till 
0,3 miljoner kronor i november månad. 

Den åtgärd som tidigare beslutats och som genomförs under året är avveckling av 
stödboendeverksamheten vilket ger en effektivisering om 2,0 miljoner kronor. 

Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att säkerställa att i slutet av året nå en 
budget i balans: 

 Inte tillsätta vakanser om andra möjligheter finns 
 Fortsätta arbeta aktivt med beroendestöd/missbruksvård i kommunen i stället för 

externa placeringar. 
 Förändrad schemaplanering i de hemtjänstenheter som haft en negativ avvikelse 
 Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i 

extratjänst. 
 Samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska vikariekostnader 

och kostnad för fyllnad och övertid 

Under året och under överskådlig framtid finns en överhängande risk att verksamheternas 
påverkan av Covid 19 kommer att påverka även kostnadsutvecklingen. 
Rekommendationen är därmed att åtgärder genomförs med försiktighet och eventuellt 
senareläggs. 

Förutsatt att smittspridning av Covid-19 inte tar ny fart kan fokus läggas på utveckling av 
verksamheterna och förbättrade hygienrutiner. Prioriterade områden är rätten till heltid 
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och uppdraget att minska antal delade turer. 

2 Kommunens räkenskaper 

2.1 Investeringsredovisning 
Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 59,7 miljoner kronor. I §71/20 beslutades 
omprioritering av investeringar samt att pågående investeringar från 2019 förs över till 
2020. Total investeringsbudget för 2020 efter beslut uppgår till 53,5 miljoner kronor. 
Färdigställda och pågående investeringar för perioden januari till november uppgår till 
49,5 miljoner kronor. Prognosen för 2020 är 57,7 miljoner kronor. 

Investeringsredovisning (tkr), Varav: årets investeringar Prognos 

Kommunen     

Färdigställda projekt Budget Utfall Avvikelse Prognos 

     

Infrastruktur, skydd 2 302 2 798 -496 2 798 

Offentlig toalett §89/19 0 272 -272 272 

Lilla triangeln 1 143 1 142 1 1 142 

Offentlig lekplats §95/17 1 159 1 384 -225 1 384 

Fritid- och kultur 3 008 3 103 -95 3 103 

Skatepark Borgholm 2 508 2 524 -16 2 524 

Kallbadhuset 500 579 -79 579 

Pedagogisk verksamhet 1 222 1 222 0 1 222 

Rödhaken förskola 1 222 1 222 0 1 222 

Vård omsorg 180 185 -5 185 

Åkerbohemmet 180 185 -5 185 

Affärsverksamhet 0 529 -529 529 

Hyreshus Rälla §131/17 0 13 -13 13 

Yttre hamn Borgholm §80/19 0 516 -516 516 

Övrig verksamhet 0 0 0 0 

S:a färdiställda projekt 6 712 7 837 -1 125 7 837 

Pågående projekt Budget Utfall Avvikelse Prognos 

     

Infrastruktur, skydd 11 218 9 830 1 387 11 592 

Busstation Borgholm wc 200 392 -192 392 

Gata/park inventarier 3 100 2 332 768 3 100 

Tömningsstation §100 356 130 226 356 

Gatubelysning 857 224 633 857 

Beläggningsarbeten 2 800 2 796 4 2 800 

WC Södra Parken 144 47 97 144 

Knäppinge-Ormöga 3 461 3 643 -182 3 643 

Investeringar KS 300 267 33 300 

Fritid- och kultur 3 975 5 351 -1 376 5 809 

Utbyggnad tennishall (Bowls) 3 600 3 925 -325 4 000 

Runsten underhållsplan 0 43 -43 100 

Bibliotek 220 10 210 220 

Åkerbobadet 75 885 -810 1 000 

Bibliotektet inventarier 80 81 -1 81 
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Investeringsredovisning (tkr), Varav: årets investeringar Prognos 

Meröppet Bibliotek 0 408 -408 408 

Pedagogisk verksamhet 6 676 4 811 1 865 8 743 

Skogsbrynet §249/19 281 157 124 281 

Åkerboskolan 0 2 049 -2 049 2 300 

Runstens förskola 250 0 250 150 

Björkviken 550 532 18 550 

Gärdslösa skola 1 200 414 786 1 200 

Köping skola 500 186 314 350 

Rälla skola 2 350 321 2 029 2 350 

Slottsskolan 50 0 50 50 

Viktoriaskolan Underhållsplan 800 512 288 800 

Viktoriaskolan Läcka 375 375 0 375 

Slottsskolan inventarier 160 177 -17 177 

Köping skola inventarier 80 33 47 80 

Runstens förskola inventarier 80 55 25 80 

Vård omsorg 5 176 1 186 3 990 2 188 

Ekbacka 1 426 971 455 1 425 

Höken 75 0 75 75 

Strömgården 125 0 125 125 

Klockaregården 50 0 50 50 

Möbler OFN 95 90 5 90 

Larm Gruppbostäder 116 23 93 116 

IBIC OFN 70 0 70 70 

Madrasser SÄBO 100 0 100 100 

Cyklar hemtjänst 69 40 29 69 

Möbler Ekbacka 50 58 -8 58 

Återbruk Ölandslego 3 000 4 2 996 10 

Affärsverksamhet 19 577 18 881 697 19 556 

Ekbacka Hus 1 plan 3 (extern hyresgäst) 6 600 6 755 -155 7 000 

RIA Underhållsplan 150 194 -44 200 

Kommunala lägenheter 500 156 344 156 

Kungsgården 200 84 117 200 

Byxelkroks hamn §284/17 12 127 11 692 435 12 000 

Övrig verksamhet 155 1 624 -1 469 2 024 

Laddning Höken 155 0 155 400 

Finansiell leasing 0 1 624 -1 624 1 624 

S:a pågående projekt 46 777 41 683 5 094 49 912 

S:a investeringsprojekt 53 488 49 520 3 968 57 749 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-08 262   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 262 Dnr 2020/23 041 KS 
 
Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024; delårsrapport samt 
årsredovisning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2020 samt plan 

2021-2023. 

Ärendebeskrivning 
I verksamhetsplanen presenteras kommunstyrelsens förändringar mellan år, in-
ternbudget, verksamhetsinvesteringar, styrmodell och mål, kommunstyrelsens tan-
kar om framtiden, intern styrning och kontroll 

Kommunstyrelsens ram inför 2021 är 168 860 000 kronor. I ramen ingår priorite-
ringar på 13 750 000 kronor avseende gata, park, Ölands kommunalförbund, väg-
bidrag, Office 365, kommunarkivet, underhåll av cykelvägar, beslutsstödsystem, 
avskrivningar, sommarlovskort förungdomar, överförmyndare samt Borgholms 
slott. Effektiviseringar samt ökade intäkter är justering av kopietaxan, arrende- och 
tomträttsavgifter samt samverkan inom miljöverksamheten.  

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår i från Agenda 2030. 
Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive 
nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäkti-
ge uppsatta mål. 

Den övergripande planen för intern styrning och kontroll har arbetats fram av en 
arbetsgrupp med representanter från respektive förvaltning samt stödfunktionen 
inom kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Förslag: Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022-
2024, 2020-12-03. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
______________
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1 Kommunens verksamheter 

1.1 Kommunstyrelsen i korthet 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under 
fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens ope-
rativa verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och 
behandling av ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommu-
nens samlade verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut 
inför behandling av ärenden i kommunfullmäktige. 
Budgetram för 2020 är inklusive beslutad tilläggsbudget. 

Budgetram 2020 168 609 tkr 

Budgetram 2021 168 860 tkr 

Ordförande Ilko Corkovic 

Förvaltningschef Jens Odevall 

  

1.2 Kommunstyrelsens förändringar mellan åren 
Prioriteringar inom kommunstyrelsen: Inför budget 2021 prioriterades 13 750 tkr 
jämfört med teknisk ram. 
För att bibehålla kvaliteten i verksamheten prioriteras medel till gata och park. 
Räddningstjänsten har ökade kostnader för personal som går upp till heltidstjäns-
ter samt en ny förrådslokal. Kostnaden för att implementera Office 365 i alla för-
valtningar prioriteras på kommunstyrelsen men kommer fördelas ut på respektive 
nämnd. 
De avskrivningskostnader som tillkommit på grund av nyinvestering har kom-
munstyrelsens kompenserats för.  Satsning på sommarlovskort och vägbidrag fort-
sätter från föregående år. Införandet av ett beslutsstödsystem kommer att förenkla 
informationsflödet och ge bättre stöd för analyser i verksamheterna vilket priorite-
ras för perioden. Förvaltningen effektiviserar verksamheten genom att se över 
kopietaxan och arrende- och tomträttsavgifter. 
Samverkan mellan Borgholms kommun och Mörbylånga kommun gällande mil-
jöverksamheten förväntas att generera en effektivisering vid genomförandet. Ut-
delning från Borgholm energi AB på de andelar som kommunen äger förväntas 
generera 2,0 mkr under 2022-2044. 
Kostnaden för arvode har inte kompenserats efter beslut om en gemensam över-
förmyndarverksamhet som togs 2017. Därav prioriteras detta även inför 2021. 

(tkr) Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Justering av kopie-
taxan -50 -50 -50 -50 

Kvalitetssäkring 
hamnar -50 -100 -150 -150 

Arrende- och 
tomträttsavgifter -50 -300 -650 -850 
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(tkr) Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Samverkan inom 
miljöverksamhet -250 -250 -250 -250 

Kalmarsunds gym-
nasieförbund -300 -704 -1 512 -1 512 

Office 365 1 500 1 500 1 500 1 500 

Kommunarkivet 100    

Ölands kommunal-
förbund 2 300 2 300 2 300 2 300 

Underhåll cykelvägar 500 500 500 500 

Gata/park 4 500 4 500 4 500 4 500 

Beslutsstödssystem 500 500 500 500 

Avskrivningar 2 500 2 500 2 500 2 500 

Sommarlovskort/zon 350 350 350 350 

Vägbidrag 200 200 200 200 

Oförutsedda händel-
ser 500 500 500 500 

Överförmyndare 500 500 500 500 

(Borgholms slott) 3 000    

Effektivisering/ökade 
intäkter -2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000 

Utdelning BEAB  -2 000 -2 000 -2 000 

Summa 13 750 7 846 2 638 438 

  

1.3 Verksamhet 

Kommunledningsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltning 
Kommunledningen omfattar verksamheterna, kommunledning, ekonomi, fastig-
het, HR, tillväxt, gata/park, hamnar, administration, miljö, bygglov, lokalvård och 
kost. 
Borgholms slott 
Borgholms Slott idag är ruinen av det barockpalats som Karl X Gustav byggde 
vid mitten av 1600-talet. I dag är Borgholms Slott ett av regionens största turist-
mål som förvaltas av Statens Fastighetsverk. Borgholms kommun ansvarar för 
verksamheten på slottet. 

1.4 Budget per ansvar 
I tabellen nedan visas budget per verksamhetsområde. 

 Under 2020 var budget för heltid som norm och "Framtidens äldreomsorg" 
under kommunstyrelsen, inför 2021 är det flyttat till socialnämnden. 

 Minskningen inom fastighetsfunktionen beror på att avskrivningar har flyt-
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tats till respektive förvaltning. 
 Under förutsättning att kommunen köper Ölands Gymnasium minskar 

kostnaden för fastigheten.  
 Plan har flyttats till tillväxtavdelning. 
 Kostverksamheten tar över driften av Café Ekbacka från Arbetsmarknads-

enheten. 
 Budget för överförmyndarnämnd är flyttad till kommunstyrelsen. 
 Kommunfullmäktige ingår inte i kommunstyrelsens ram. 

Effekter av ännu ej beslutade organisationsförändringar är inte budgeterade. Om 
det medför betydande effekter genomförs eventuell ombudgetering efter beslut. 
Översyn av arrenden och tomträttsavgifter kommer fortlöpa med förväntad effekt 
under 2021-2022. Även fortsatt arbete med ökad samverkan med andra kommuner 
för minskad sårbarhet, ökad rättssäkerhet och effektivitet. 
Under 2021 behöver nedanstående osäkerhetsfaktorer hanteras för att undvika ett 
budgetöverskridande. 

 HR-chef kan komma att behöva budgeteras upp i samband med nyrekryte-
ring. 

 Några åtgärder i underhållsplanen för hamnarna kommer behöva skjutas 
fram. 

 En utvecklad samverkan med Mörbylånga kommer att krävas för att mil-
jöenhetens budget ska hållas. 

   Budget 2020 Budget 2021 Diff 2020-2021 

 Total    

1000 Kommunfullmäktige 673 0 -673 

1010 Kommunstyrelse 81 037 83 662 2 625 

1015 Fastigheter 2 032 -71 -2 104 

1016 Fastighetsfunktion 16 684 14 911 -1 774 

1100 Kommunstab 7 041 7 096 54 

1101 Administration 6 226 7 051 825 

1105 Tillväxtenhet 1 100 204 -896 

1106 Gata och park 16 235 19 109 2 874 

1107 Hamnar 4 090 3 794 -296 

1108 Kultur och näringsliv 9 766 8 897 -869 

1109 Miljöprojekt 1 106 949 -157 

1110 Ekonomiavdelning 7 726 7 631 -95 

1120 HR-avdelning 8 431 8 651 220 

1130 Bygg 1 070 -79 -1 149 

1131 Plan 0 2 160 2 160 

1135 Miljöenhet 3 372 3 427 55 

1139 Bostadsanpassning 1 462 1 469 8 

1140 Kostenhet 500 0 -500 

1150 Lokalvård 53 0 -53 
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   Budget 2020 Budget 2021 Diff 2020-2021 

1151 Transport 1 0 -1 

1152 Omlastning 4 0 -3 

 Summa 168 609 168 860 251 

1.5 Verksamhetsinvesteringar 
   Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 

1 Kommunstyrelsen    

4000 Verksamhetsinvestering KS  300 300 

4001 Verksamhetsanpassning ÖUC 300   

 Summa 300 300 300 

 

1.6 Styrmodell 
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. 
Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skatte-
pengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att 
god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband mellan de re-
surser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas upp-
nås. 
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från 
visionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till nå-
got som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i verksam-
heterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas 
även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få 
önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden; välkomnan-
de, utvecklande och tillsammans genomsyrar verksamheterna. 
Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår i från Agenda 2030. 
Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive 
nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäk-
tige uppsatta mål. 

 

Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande 

Beskrivning 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 
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God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin 
fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas 
av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimen-
sioner och människor i alla åldrar. 
 
Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra männi-
skors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 
1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv 
vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för 
människors grundläggande rättigheter till välbefinnande. 

Bedömningskriterier 

Detta mål bedöms utifrån genomförda mätningar och aktiviteter.  

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Nöjd Medborgar-Index - Helheten  Kolada År 56 

Trygghetsmätning 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

År 1 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum 

Aktualisera handlingsplan för att öka upplevelsen av ett bra bemö-
tande  
 
 

2021-01-01 2021-11-30 

Genomföra uppföljning och ta fram en handlingsplan utifrån trygg-
hetsmätning  
 
Önskad effekt 
Ökad trygghet hos kommunens medborgare. 

2021-01-01 2021-02-28 

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla 

Beskrivning 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla. 
 
Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de 
viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbild-
ning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möj-
ligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle. 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum 

Utbildning i (SRY) Städbranschens städcertifikat  
 
Önskad effekt 
Genom väl utbildad lokalvård ökas effektiviteten och risken för att 
göra fel minskar. Det bidrar även till att underhålla material på enk-
laste och effektivaste sätt. 

2021-01-01 2021-11-30 
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Aktiviteter Startdatum Slutdatum 

Medarbetarintroduktion till alla anställda  
 
 

2021-01-01 2021-11-30 

Chefskörkort för alla chefer  
 
 

2021-01-01 2021-11-30 

Förvaltningen ger möjlighet till att ta emot minst två praoelever per 
år.  
 
Önskad effekt 
För att möjliggöra för unga att få lära och en insikt om kommunens 
verksamheter och arbete. 

2021-01-01 2021-11-30 

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekono-
misk tillväxt 

Beskrivning 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produk-
tiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Genom att skapa goda 
förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga 
arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar 
hela samhället. 

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking  Kolada År 150 

Total sjukfrånvaro ska minska jämfört med föregåen-
de år. 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År  

Minst 85 % av kommunens hushåll ska ha möjlighet 
att ansluta sig till fiber. 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År 85 % 

Kommunledningsförvaltningens sjukfrånvaro ska 
minska jämfört med fg år 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År  

Information till alla (tillgänglig webinformation) 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

År 70 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum 

Delta i löpande insikt  
 
 

2021-01-01 2021-11-30 

Genomföra aktiviteter i "Handlingsplan för bättre företagsklimat"  
 
 

2021-01-01 2021-11-30 
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Aktiviteter Startdatum Slutdatum 

Tydlig och enkel information om planerade och pågående upphand-
lingar  
 
 

2019-01-01 2020-11-30 

Genomföra förenklad medarbetarenkät  
Önskad effekt 
Säkerställa förbättrade arbetsvillkor 

2021-01-01 2021-11-30 

Fördjupad sjukfrånvaroanalys  
 
Önskad effekt 
Förstå och minska sjukfrånvaro 

2021-01-01 2021-11-30 

Genomföra ett projekt med Sunt-arbetsliv  
 
 

2020-01-01 2021-11-30 

Samarbeta och underlätta för fiberinstallation i kommunen  
 
 

2019-01-01 2021-11-30 

Planera och genomföra samråd i kommunen för ny översiktsplan  
 
 

2021-01-01 2021-06-30 

Tillgängliggöra författningssamling från verksamhetssystem till ex-
tern och intern webbplats  
 
 

2020-01-01 2020-11-30 

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion 

Beskrivning 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Hållbar konsumtion 
innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom 
ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad 
sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar 
konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negati-
va påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. 

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)  Kolada År 38 

Minskad energianvändning i våra fastigheter 
 

Egen/verk-
samhetssy-
stem 

År 211 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum 

Övergång till fossilfria transporter  
 
 

2019-01-01 2019-11-30 

Menyplanering med minst en helt vegetarisk rätt i snitt varje vecka.  
 
 

2021-01-01 2021-11-30 
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Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Använda miljövänliga städprodukter  
 
Önskad effekt 
Bidrar till att arbetet sker med så skonsamma metoder som möjligt 
för människa, material och miljö. 

2021-01-01 2021-11-30 

Deltagande i Glokala Sverige 2021  
 
Önskad effekt 
Glokala Sverige är kommunikations- och utbildningsprojektet som 
ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politi-
ker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. 

2021-01-01 2021-11-30 

Kartlägga möjlighet till solpaneler  
 
 

2019-01-01 2021-11-30 

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster i KLG genom 
att främja hållbar offentlig upphandling samt avtalstrohet.  
 
Önskad effekt 
Minska kostnader avseende kontorsmaterial med 10 % jämfört med 
2020. 

2021-01-01 2021-11-30 

1.7 Kommunstyrelsens tankar om framtiden 
Borgholms kommun behöver fortsätta utveckla arbetet med "kund- och medbor-
garfokus". För att bli riktigt bra på service behövs en förståelse av behoven. Där-
för måste vi bli ännu bättre på att involvera de vi är till för, för att förstå vilka be-
hov de har och hur de uppfattar våra tjänster. Också här är samverkan både inom 
och mellan förvaltningarna viktig så att vi kan möta "kunden" som en organisation 
– även om de kommer i kontakt med flera verksamheter. Genom att utgå från de 
som ska använda våra tjänster istället för oss själva kan vi erbjuda smartare och 
bättre service mer effektivt. 
Kommunerna måste generellt hitta nya lösningar för att möta behovet av välfärds-
tjänster. Det krävs ett förändrat arbetssätt. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara 
invånarnas och medarbetarnas förmågor och engagemang. Det behöver vara 
mindre fokus på strategier och planer och mer på tester och lärdomar. Men också 
om att vilja investera resurser i förändringsarbete, våga testa nya idéer och snabbt 
sprida lyckade lärdomar till resten av organisationen så att de kan omsättas i hand-
ling – för att i slutändan skapa värde för dem vi är till för - våra medborgare. 
Ökad samverkan med andra kommuner för att bemanna olika specialistfunktioner, 
fortsatt arbete med digitalisering och automatisering i vår verksamhet. Allt som 
kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Därför handlar digitalisering framför 
allt om att vara nyfiken och handlingskraftig. Nyfiken på hur vi kan göra saker på 
nya sätt i vår verksamhet och handlingskraftig genom att i praktiken utforska de 
möjligheter som internet och digitalisering erbjuder. Den kommande automatise-
ringen med (AI) innebär till exempel att många av de rutinmässiga administrativa 
uppgifterna kan utföras av robotar. Det öppnar helt nya möjligheter att frigöra tid 
som vi kan använda till det vi är utbildade för och som vi känner engagemang för, 
vilket i sin tur leder till bättre service för de vi finns till för. Vi behöver väcka vår 
organisations nyfikenhet och mod att våga frångå beprövade arbetssätt. 
Detta kommer inte lösa alla utmaningar utan vi måste fortsatt arbeta med att ut-
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veckla ledar- och medarbetarskap för en frisk och attraktiv arbetsplats som lockar 
även yngre och samtidigt skapar förutsättningar för ett fortsatt arbetsliv efter 65 
år. Vi måste också hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden för våra nyanlända 
vilket kommer bli avgörande för att klara kompetensförsörjningen framöver. 
Kommunens investeringsbehov är stort och kommer vara så även framöver. Såväl 
för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenliga lokaler som för 
våra brukare som kommer ställa allt högre krav än tidigare generationer. Vi behö-
ver också satsa på våra vägar, gång- och cykelvägar och inte minst vårt fritidsut-
bud för att kunna stärka vår position som en attraktiv kommun för invånare och 
besökare. Därför är det av största vikt att vi skapar oss investeringsutrymme ge-
nom en sund ekonomi där vi bedriver vår verksamhet på ett effektivt sätt. Samti-
digt så dras vi med en underhållsskuld och nya investeringar i infrastruktur som 
kräver driftunderhåll. Detta kommer att kräva hårdare prioriteringar om vi inte 
lyckas öka intäktsbasen. 

1.8 Intern styrning och kontroll 
Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksam-
het bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med 
uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen 
skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att: 

 Arbetet sker mot uppsatta mål 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, säkra system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 Bevaka att fastställda styrdokument följs 

Område Pro-
cess 

Risk Risk-
värde 

Vidare 
hante-
ring 

Granskning 

Ekonomi Inköp 

 Risken att 
leverantörer 
inte får betalt 
i tid och att 
verksamhe-
ten får betala 
dröjsmålsav-
gifter.  

 
  

 Kontroll av inköpsorganisa-
tion samt kostnader för förse-
ningsavgifter 

GDPR 

 Risk att 
personupp-
gifter inte 
hanteras på 
rätt sätt  

 
   Kontroll av att det inte skett 

personuppgiftsincidenter. 
Informa-
tionssä-
kerhet 

Sekre-
tess 

 Risken att 
information 
sprids utan-
för organisa-
tionen  

 
  

 Kontrolleras genom att ta 
fram listor på de som saknas 
sekretessavtal och meddelar 
chefen i de fall det saknas 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-08 263   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 263 Dnr 2019/133 041 KS 
 
Godkännande av delårsbokslut 2020 Ölands kommunalförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  godkänna Delårsrapport 2; 2020-01-01 - 2020-08-30. 

Ärendebeskrivning 
Ölands kommunalförbund har lämnat över delårsbokslutet till kommunen för god-
kännande.  

Perioden uppvisar ett negativt resultat med -965 000 kronor, vilket kan jämföras 
med 44 000 kronor för motsvarande period föregående år.  

Prognosen för helåret 2020 är ett överskott på 225 000 kronor, vilket kan jämföras 
med -662 000 kronor för 2019.  

Direktionen: beräknas marginellt överskrida sin budget, vilket beror på att budget 
saknas för att täcka vissa årliga kostnader.  

Förbundsledningen: beräknas marginellt överskrida sin budget, vilket beror på att 
budget saknas för att täcka vissa årliga kostnader.  

Budgeten för administration är 100 000 kronor lägre än år 2019 på grund av om-
läggning av lönehanteringen för Räddningstjänsten.  

Turismorganisationen: prognostiseras hålla sin budget.  

Trots att turistbyråverksamheten och näringslivet har drabbats hårt av pandemin 
under högsäsong prognostiseras turistbyrån hålla sig inom sin budgetram - dels 
genom att öppettiderna för turistbyrån reducerades kraftigt under sommarmåna-
derna, dels genom att intäkterna för bokningen landat enligt budget. Butiksförsälj-
ningen i turistbyråerna har däremot minskat avsevärt.  

Partnerskapet förväntas generera intäkter och kostnader enligt budget.  

Räddningstjänsten: prognostiseras ett underskott om -300 000 kronor.  

Det saknades cirka 1 200 000 kronor i räddningstjänstens budget beroende på en 
kombination av ökade utbildningskostnader och ett nytt utbildningssystem.  

En rad åtgärder har vidtagits av Ölands kommunalförbund för att komma till rätta 
med detta - bland annat har räddningsstyrkan i Böda tagits bort. Dessutom har ett 
flertal engångsåtgärder vidtagits; färre antal utbildningar har genomförts, beman-
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-08 263   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

ningen i Degerhamn och det nya förrådet i Färjestaden beräknas vara klart först i 
december.  

IT: prognostiseras hamna 300 000 kronor sämre än budget.  

IT-verksamheten har en "nollram" vilket innebär att verksamheten fakturerar re-
spektive kommun de kostnader som uppstår.  

IT-verksamheten är helt beroende av det som respektive kommun bestäm-mer - 
även de ändrade arbetssätt som implementerats i samband med Corona-viruset 
och som har bidragit till ökade kostnader.  

Utöver detta gjordes parametrarna om för hur IT-verksamhetens kostnader beräk-
nas till 2020, vilket innebär att övriga verksamheter inom kommunal-förbundet skul-
le ha betalat mer för IT-driften - men då detta aldrig förankra-des i budgeten så in-
nebär det att verksamheten saknar intäkter för att täcka sina kostnader.  

Avskrivningar: prognosen för avskrivningar ligger på samma nivå som budget 
men är beroende av när på året investeringarna genomförs.  

Finansförvaltning: prognosen är i dagsläget 600 000 kronor bättre än budget trots 
att det saknas täckning för pensionsutbetalningarna. Detta förklaras av de tillfäl-liga 
sänkningarna av arbetsgivaravgifterna, vilket ger minskade kostnader med cirka 
150 000 kronor i månaden perioden mars - juni. 

Ölands kommunalförbund beslutade 2020-10-09 § 38 att lämna delårsrapporten till 
medlemskommunerna för godkännande av fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 38 Delårsrapport 2; 
2020-01-01--2020-08-30. 
Bilaga Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 38 Delårsrapport 
2 2020. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ölands kommunalförbund 
______________
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1 
 

Femårsöversikt 
 

2019 2018 2017 2016 2015

Årets resultat -662 666 219 -713 1 567

Nettokostnader -40 736 -37 426 -36 621 -35 027 -30 380

Nettokostnader (kr per invånare) -1 563 -1 445 -1 416 -1 355 -1 198

Investeringar 1 100 4 704 276 869 4 236

Totala tillgångar 29 426 30 959 28 950 17 705 25 380

Tillgångar (kr per invånare) 1 129 1 195 1 120 685 1 001

Eget kapital 8 261 8 923 8 257 8 038 8 751

Eget kapital (kr per invånare) 317 345 319 311 345

Totala skulder inkl. 

ansvarsförbindelser 40 859 39 290 41 836 12 226 19 188

Skuld (kr per invånare) 1 567 1 517 1 618 473 757

Pensionsåtaganden 1 833 1 885 2 156 2 559 2 559

Soliditet (%) 28% 29% 29% 45% 34%

Skuldsättningsgrad (%) 251% 242% 246% 220% 290%

Kassalikviditet 98% 95% 104% 86% 88%

Rörelsekapital, tkr -243 -937 899 -1 024 -1 715

Antal årsarbetare 31 28 32 46 39

Personalkostnader 28 804 26 937 26 602 25 166 21 889  
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2 
 

God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 
Måluppfyllelse av, verksamhetsmål och finansiella mål 

Turismorganisationen 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka 

2. Öka antalet inflyttningar 

3. Turismorganisationen ska ses som den samlande partnern i uppdraget att utveckla destinat-
ionen.  

Bedömning för måluppfyllelse: 

Bedömningen är att under rådande situation kan Öland med fördel anses som en plats för ökat boende i 
framtiden och att vi bör ta vara på tillfället gemensamt med båda näringslivskontoren på Öland. 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Tätt samarbete med näringslivet 

 Nära samarbete med kommunernas verksamheter 

 stärka det interna samarbetet inom Ölands turismorganisation 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 

1. Varumärket Öland förstärks 

2. Utveckla nya säsonger på Öland  

3. Erbjuda en hållbar turistdestination 

Bedömning för måluppfyllelse: 

I rådande situation är  gemensam kommunikation/arbete mellan kommunerna och Ölands 
Turismorganisation viktig för att nå målen såväl ur varumärkesperspektiv som hållbart arbete. Målet 
kommer nog att vara svårt att uppnås då pandemin har begränsat möjligheten för turister att resa både 
inom och till Sverige. 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Ökat samarbete och samverkan med lokala och regionala aktörer 

 Stärka marknadsföringen via digitala medier, lokalt, nationellt och internationellt 

 

  

Mått Mål  
2020 

Utfall  
2020 

Analys 

Öland är en bra plats att 
leva och bo på (SCB) 

>65 - Statistik kommer under tertial 3 
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Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Mål  
2020 

Utfall  
2020 

Analys 

Kommersiella gästnätter 
(SCB) 

1 400 000 - Statistik kommer under tertial 3 Öland 
kommer ej uppnå 1400 000 kommersiella 
gästnätter, gissningsvis 70% av totalen. 

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Bedömning för måluppfyllelse: 

Bedömningen är att detta mål kommer att uppnås. 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Medarbetarsamtal 

 Arbetsplatsträffar 

 Teamaktiviteter 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

  

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Målsättningen är att vi ska vara den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av 
den Öländska besöksnäringen i form av Partnerskap Öland 

Bedömning för måluppfyllelse: 

Sedan 2019 har ett arbete kring att få till ett partnerskap för att kunna finansiera en viss del av 
destinationsmarknadsföringen. Pengar som erhålls från näringslivet måste därför oavkortat gå till just 
marknadsföring av destinationen.  

Aktiviteter för att uppnå mål: 

 Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

 Översyn av arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten 

 Samverkan med lokala näringsliv och respektive kommun för att stärka varumärket Öland. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Mål  
2020 

Utfall 2020 Analys 

Medarbetarenkät 100 % - Medarbetarenkäten skickas ut i höst. 

Mått Mål  
2020 

Måluppfyllelse 
2020 

Analys 

Ekonomisk uppföljning Budget i balans - Bedöms uppnås 
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Räddningstjänsten 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Den hjälpsökande ska få rätt hjälp så snabbt som möjligt vid en olycka 

2. Allmänheten ska få ett professionellt och rättssäkert bemötande vid myndighetskontakter 

3. Allmänheten ska ha en bra inblick i räddningstjänstens verksamhet 

Bedömning för måluppfyllelse: 

Målet bedöms uppnås 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Genom medlyssning säkerställa att rätt resurser larmas från början 

 Arbeta för att sänka responstiderna (FIP och offensiv enhet) 

 Verksamheter ska få snabb återkoppling från tillsynsbesök 

 De som ansöker om tillstånd LBE ska få snabb bekräftelse och info 

 Bli aktiv på sociala medier 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Medel för aktiviteter Öka extern och 
offentlig medfi-
nansiering. 

”krona för 
krona”  

- Arbetet med krona för krona kommer fort-
satt vara målet under 2020 och fortsatt ut-
redning. Finns förväntan av näringslivet att 
kommunen satsar på besöknäringen 

Antal företag i ”Partner-
skap Öland” 

70 - Vi har 88 st idag men osäkerhet med antalet 
som betalar in under året. 

Mått Mål  
2020 

Måluppfyllelse 
 2020 

Analys 

Utlarmning I mindre än 4 % av 
olyckorna ska det 
upplevas att utlarm-
ningen var felaktig 

- Målet bedöms att uppnås 

Responstider Responstiderna totalt 
ska minska från före-
gående år 

- Tidigt att uttala sig, men hittills i år 
är insatstiderna i genomsnitt 34 se-
kunder snabbare snittet för hela 
2019 

Tjänsteanteckning efter 
första tillsynsbesök 

Tjänsteanteckning 
från första tillsynsbe-
söket ska skickas ut 
inom en vecka i 70 % 
av ärendena, inom två 
veckor i 90 % av 
ärendena och inom 
tre veckor i 100 % av 
ärendena. 

- Målet bedöms att uppnås 

Svarsbrev på tillstånds-
ansökan LBE 

Svarsbrev ska gå ut 
samma dag tillstånds-
ansökan LBE registre-
ras 

- Målet bedöms att uppnås 
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Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska få den utveckling och kompetenshöjning de behöver 

2. Ny personal ska få nödvändig utbildning 

Bedömning för måluppfyllelse: 

Målen bedöms delvis att uppnås 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Övningsplaneringen ska följa den förmåga som är bestämd för varje station 

 RCB ska öva tillsammans med brandmännen 

 Medarbetarna ska besöka relevanta konferenser och liknande 

 Utbildningar för formella kompetenser ska ges regelbundet 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Bedömning för måluppfyllelse: 

Medarbetarenkäten genomförs till hösten. 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Medarbetarsamtal 

 Arbetsplatsträffar 

 Infoblad 

 Tydliggöra vilken förmåga medarbetarna ska ha 

 Medarbetarnas upplevelse av sin kompetens ska mätas 
 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Mål  
2020 

Måluppfyllelse  
2020 

Analys 

Övningsuppföljning All personal ska ha 
genomfört de öv-
ningar som är plane-
rade för resp. stat-
ion 

- Målet bedöms att uppnås 

Övningsplanering Planeringen ska ta 
med övningar som 
behövs för att upp-
fylla förmågan för 
resp. station 

- Målet bedöms att uppnås 

Formella kompetenser Grundutbildning för 
formella kompeten-
ser ska ges minst en 
gång/år 

- Oklart, en del utbildningar för for-
mella kompetenser kan komma att 
ställas in om det bedöms möjligt, 
som en besparingsåtgärd 
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Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Utrustning ska ha maximal driftsäkerhet så den inte går sönder i onödan 

Bedömning för måluppfyllelse: 

Målet bedöms delvis att uppnås. 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

 Planera för inköp 

 Serva, underhålla och besiktiga enligt givna intervall 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

IT-verksamheten 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

Med effektivt arbete ge snabb och korrekt service till våra användare. 

Bedömning för måluppfyllelse: 

IT-avdelningen uppfyller i stort målen trots att det varit en ansträngd period med pandemi och 
komponentbrist hos tillverkarna av IT-produkter. IT-avdelningen har ett litet internt lager som gör att 
leveranser kan ske smidigt. 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Kundsupportsystem med möjlighet till självhjälp via kunskapsbank.  

 Formulär för beställningar. 

Mått Mål  
2020 

Måluppfyllelse  
2020 

Analys 

Medarbetarenkät Över 92 % av medar-
betarna ska trivas på 
sin arbetsplats och 
känna stolthet 

- Medarbetarenkäten genomförs i 
höst 

Upplevd kompetens Över 80 % av medar-
betarna ska uppleva 
att de har kompetens 
att utföra samtliga 
uppgifter 

- Medarbetarenkäten genomförs i 
höst 

Mått Mål  
2020 

Måluppfyllelse  
2020 

Analys 

Ekonomisk uppföljning Driftsbudgeten 
totalt ska ligga på 
+2% inför 
sommaren, därefter 
enligt plan 

- Målet bedöms inte kunna uppnås 

Service och underhåll Service, underhåll 
och besiktningar ska 
vara gjorda enligt 
givna intervall 

- Målet bedöms att uppnås 
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 Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål:  

1. Använda modern teknik för att effektivisera vår egen verksamhet men också hjälpa kommunernas 
övriga verksamheter. 

2. Leverera säker och stabil IT-drift. 

Bedömning för måluppfyllelse: 

Pga. pandemi har användningen av Teams och distansarbete varit mycket högre än innan. Våra 
medlemskommuner blir mer digitala.  

Under sommaren blev en användare utsatt för ett phishingmail som i sin tur gjorde att fler litade på 
utskicket och flera röjde sina lösenord. 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Automation, flera av våra processer går att automatisera. 

 Se över redundans i nätverket och bra serviceavtal på hyrda tjänster. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Mål  
2020 

måluppfyllelse  
2020 

Analys 

Antal oplanerade 
avbrott som drabbar 
fler än 30 användare 

Under 3 Inte uppfyllt Avbrottet på telefonin i 
Mörbylånga drabbade många 
under en kväll och en natt. 

Nätverket för Borgholm låg nere 
pga av överbelastningsattack. 

Nätverket via WAN-förbindelser 
utan kommunikation i flera timmar 
pga av kabelbrott hos leverantören. 

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

IT-avdelningens personal ska uppfattas som kompetenta och hjälpsamma. Kommunernas övriga 
medarbetare ska få ett gott bemötande.  

Bedömning för måluppfyllelse: 

IT-enkäten kommer ge svar samtidigt som känslan är bra och stämningen är positiv. 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

Kompetensutveckling genom internutbildningar, externa utbildningar och mässor. Via våra licensavtal 
med tex Microsoft erbjuds vi ofta utbildningar till mycket låg kostnad. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Mått Mål  
2020 

Måluppfyllelse  
2020 

Analys 

Kundnöjdhet enligt IT-
enkät 

70 % bra eller bättre - IT-enkäten är inte utskickad 

Leveranstid av 
utrustning till nyanställd 

Inom 2 veckor  100% Har fungerat för alla som klarar sig 
med standarddator. Specialmodeller 
har haft något längre leveranstid 
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Mått Mål  
2020 

måluppfyllelse  
2020 

Analys 

Trivsel enligt medarbe-
tarundersökning 

90 % bra eller 
bättre 

- Medarbetarundersökningen är inte 
genomförd. 

Bemötande enligt IT-
enkät 

70 % bra eller 
bättre 

- IT-enkäten är inte genomförd. 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

Budget i balans och tydlig fördelning av kostnader 

Bedömning för måluppfyllelse: 

Målen prognostiseras inte att uppnås. 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

Transparens mot kommunerna och enkla fördelningsnycklar som gör uppföljning enklare. Vi eftersträvar 
att göra så få omföringar och skicka så få fakturor som möjligt. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Mått Mål  
2020 

måluppfyllelse  
2020 

Analys 

Resultat + - 0 Inte uppfyllt -350 enligt prognos 
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Väsentliga händelser 
Turismorganisationen 

Verksamhet 

Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor gällande 
turismen för hela Öland. Turismorganisationen ska planera och kommunicera och destinationsutveckla 
Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. Uppdraget är att bidra 
till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka. 

Turistbyråer bedrivs på 2 fasta platser på Öland, Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i Borgholm. 
I övrigt finns 11st Infopointer året runt samt en strävan att bli än mer mobil i ett uppsökande perspektiv. 

Turismorganisationen ska verka för att bygga och upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för 
turistnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera om att planera och åtgärda det som beslutas, 
samt även hålla sig informerade om den privata näringens utveckling och planer. 

Analys av nuläge och utmaning 

Öland står inför stora utmaningar i dessa tider och att få igång besöksnäringen med bra och tydlig 
information är prioritet för vår verksamhet. 

Besöksnäringen är en växande sektor med stor betydelse, ur såväl sociala som ekonomiska perspektiv. 
Den skapar sysselsättning och bidrar till ekonomisk tillväxt inom många olika delbranscher såsom 
transportsektorn, handel, hotell, restaurang, kultur och tjänster. Ölands besöksnäring omsätter varje år 1,5 
miljarder och 170 mnkr i skatteintäkter till Ölands kommuner. (källa: RESURS för Resor och Turism i Norden AB via 

tillväxtverket) 

Marknad 

I början av året sattes ramarna för det kommande årets destinationsmarknadsföring. Vi planerade för att 
genomföra kampanjer kopplade till årstiderna det vill säga, vinter, vår uppdelad i två delar, försommar, 
sommar, sensommar och höst. Vinterkampanjen innehållande tips på restauranger, kaféer och utflyktstips 
i närheten utfördes enligt plan.  

Vi startade även igång marknadsrådet tillsammans med näringslivet och genomförde ett första möte där 
vi satte ramarna för marknadsrådet. I början av året startade vi även ett kommunikationsnätverk 
tillsammans med kommunernas och turismorganisationens kommunikatörer där syftet är att delge 
information ur respektive verksamhet. Vi ser en betydande vikt i att fortskrida kommunikationsnätverket 
tillsammans med kommunerna. 

På grund av den rådande situationen med Covid -19 har den nationella destinationsmarknadsföringen varit 
begränsad sedan slutet av februari månad och är tills vidare begränsad vad det gäller den planerade 
kommunikationen. I början av mars påbörjades arbetet att hitta lösningar så att de medel vi har till vårt 
förfogande används på bästa sätt i den situation vi nu befinner oss i. Vi omarbetade vår planerade 
destinationsmarknadsföring, skapade och genomförde en anpassad kampanj där vi med känsla 
kommunicerar med den lokala befolkningen, bland annat kommunicerar vi utflyktstips i kombination med 
take away-mat/fika från lokala restauranger och kaféer. Arbetet med den här typen av kommunikation 
riktad till den lokala befolkningen fortskrider tillsvidare. Vi fortsätter vårt utvecklings- och 
planeringsarbete tillsammans med kommuner och företagare för att vara förberedda när situationen 
förbättras.  

Vi ser en ökning av att skriva om Öland i nationell media så som Aftonbladet och Expressen. Vi ser 
flertalat artiklar om bland annat utflyktstips i de olika naturområden som finns att ta del av på ön. 

Framöver planerar vi för att kommunicera till den nationella marknaden, även utanför regionen om Öland 
som en plats att drömma om och längta till. Tillsammans drömmer vi om sommaren på Öland.  

Arbetet med våra två åretrunt-broschyrer innehållande tips och inspiration till att upptäcka och uppleva 
Öland, har under perioden pausats och återupptagits, omarbetats och anpassats efter den rådande 
situationen.  Broschyrerna vänder sig till den svenska besökaren och till den globala resenären. Den 
sistnämnda är en kombinerad broschyr på engelska och tyska. Antalet exemplar kommer att reduceras till 
ungefär hälften. Broschyrerna ska i juni distribueras till Ölands turistbyråer, InfoPoints samt till Sveriges 
turistbyråer med fokus på södra Sverige. 
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Likaså gäller samarbetet med 10 öländska besöksmål inom natur, kultur och historia. Arbetet att samordna 
besöksmålen samt att skapa en gemensam folder och entrékort har pausats och återupptagits och finns 
snart hos respektive besöksmål. Syftet med samarbetet är att flera besöksmål som samarbetar och delar 
information får gemensam kunskap om varandra. Ett gemensamt synliggörande gynnar varje besöksmål 
och målet är att få fler delbesök på resan som leder till fler besökare till respektive plats. 

Större projekt så som turismorganisationens strategiarbete och utvecklingen av turismorganisationens 
webbplatser har satts på paus men väntas återupptas inom den närmsta framtiden. Samordningen av 
evenemang har avbrutits av förklarligt skäl, ett arbete som kan komma att förändras inom den närmsta 
framtiden beroende på hur situationen formas framöver. 

På grund av den rådande situationen har all internationell aktivitet och marknadsföring, inklusive RESA-
projektet, avbrutits sedan februari och är fortsatt satt på paus. Exempel på aktiviteter som är pausade är 
kampanjer i digitala kanaler, RESA-projektet, samtliga pressbesök är framflyttade till ännu obestämda 
datum, deltagande på mässor så som ITB och Culture Lounge har ställts in, och så vidare. Viss 
internationell media skriver om Öland som en plats att drömma om och längta till. 

Avstämning med Region Kalmar län och övriga destinationer sker regelbundet månadsvis där vi stämmer 
av nuläget gällande den internationella marknadsföringen men där vi också diskuterar hur vi jobbar i 
framtiden samt delar med oss kring den nationella marknadsföringen. 

Utöver omarbetet med destinationsmarknadsföringen fokuserade vi under mars och april månad på att 
dagligen bevaka nyhetsuppdaterringar och samla relevant information till besöksnäringen så som 
restriktioner, stöd och utbildningar som man bland annat kan ta del av via oland.se och nyhetsbrev. I slutet 
av mars utfördes en livesändning med fokus på den rådande situationen tillsammans med Ölandsbladet, 
Kommunalråden, Visita, Camping Öland, Region Kalmar m. fl. Livesändningen krävde för- och 
efterarbete i stor omfattning 

Destinationsutveckling 

Fortsatt information kring ”cykelvänliga företagande” med näringen med ett positivt bemötande som 
resulterat i att fler vill vara en del av cykelturismen. Cykelleden på Öland växer för varje år och intresset 
också. Utveckling ihop med Region Kalmar omställningscheckar har också genomförts under mars/april 
månad. Cirka 6st företagare på Öland har ansökt om bidrag. 

Partnerskap Öland 

Partnerskap Öland är ett nätverk och en samverkan mellan Ölands Turismorganisation och regionens 
företag och ideella organisationer som tillsammans satsar på Öland. Satsningen ger Ölands 
Turismorganisation möjligheten att utveckla och marknadsföra Öland. Under året 2019 anslöt 53 stycken 
anslutit sig till Partnerskap Öland, 2018 var det noll stycken. Samarbetspaketen är alltifrån 7 500-100 000 
kr. I augusti månad har vi 88 partners anslutna till oss men osäkerheten kring hur många som kan betala 
oss är oklart i skrivande stund. 

Turistbyråverksamheten 

Inför sommaren var planen att 8 extra personer skulle jobba under säsongen på turistbyråerna i Färjestaden 
och i Borgholm. All planering enligt ordinarie planering var igång med anställningar, bokningen var i full 
gång och även bättre bokningsläge gentemot samma period från föregående år. I och med Covid-19 så 
ändrade sig förutsättningarna och verksamheten fick läggas om. 

Bemanningen minskades kraftigt och öppettiderna har skjutits fram och minskats. I april/maj anställdes 
ingen extra personal och öppettiderna minskades. Skördefestens personal hjälpte oss i Borgholm och 
befintlig personal samt en praktikant från turismprogrammet från Linnéuniversitetet är behjälplig i 
Färjestaden. I juni arbetade endast en person och efter midsommar börjar ytterligare 5 personer vid de två 
turistbyråerna. Fortsatt minskade öppettider även under juli med 1 timme på vardera turistbyrån.  

11 InfoPoints på ICA butiker på Öland är kvar med broschyrer som distribueras till dessa ICA butiker 
kontinuerligt. 
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Antal besökare per turistbyrå (säsong) Färjestaden Borgholm 

  2018 2019 2018 2019 

Maj 5 516 4 134 2 094 2 080 

Juni 5 599 6 609 3 745 3 673 

Juli 12 365 12 350 9 350 7 765 

Augusti 7 951 8 981 5 430 5 245 

Totalt 31 431 32 074 20 619 18 763 

 

Räddningstjänsten 

Verksamhet 

Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller 
annan författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna samt risk- och 
informationssäkerhetssamordning för förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa 
handlingsprogram efter hörande av förbundsmedlemmarna.  

Räddningstjänsten arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor. Räddningstjänsten skall 
följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och skadeförebyggande samt 
skadeavhjälpande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet för människors liv, miljö och 
egendom. 

Analys av nuläge och utmaning 

Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommunal räddningstjänst. 
Kommunernas ansvar regleras i 3kap i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Förutom 
räddningstjänst ansvarar kommunerna enligt LSO, för förbyggande verksamhet (tillsyn av brandsäkerhet 
samt verkande för att alla typer av olyckor förebyggs) samt sotning. 

Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan mellan de kommunala 
räddningstjänsterna, så har det under senare år blivit mer och mer samverkan mellan dessa. Att samverka 
mellan räddningstjänsterna är en lagstadgad skyldighet, samtidigt som räddningschefen (och 
räddningsnämnden) har fullt ansvar för räddningstjänstens organisation och förmåga inom nämndens 
geografiska ansvarsområde. Ansvaret handlar både om planeringsmässig förmåga samt minutoperativ 
sådan. 

Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång tid. Detta ledde till många 
och omfattande bränder som lyfte upp behovet av samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt. Troliga 
framtida klimatscenarios gör också gällande att extremväder kommer att vara mer frekvent 
förekommande. 

Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som kommunerna har att hantera. 
Diverse utredningar har gjorts som belyser dessa och andra utmaningar som räddningstjänsten har i 
framtiden: 

Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden 

Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare räddningstjänst 

Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018  

Vissa åtgärder har gjorts utifrån slutsatser i utredningarna, medan andra saker återstår. 

Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar brandkår, Räddningstjänsten Nybro, Räddningstjänsten 
Öland samt Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås), har haft en samverkan som under senare år har 
utvecklats vidare. Bland annat finns numera en gemensam samordnings-/samverkansperson på deltid. 
Inom vissa områden finns också samverkan mellan räddningstjänsterna i hela Kalmar län. I dessa båda 
räddningstjänstregioner pågår redan diverse projekt med syfte att effektivisera utalarmering och ledning 
av räddningsinsatser. Viktigt att påpeka är dock att räddningstjänsterna också har utmaningar inom 
förebyggande arbete och myndighetsutövning samt rena administrativa uppgifter. 

Räddningscheferna i södra Kalmar län har nu kommit till ett läge då de anser att ställning måste tas till hur 
nuvarande och framtida behov av samverkan, bäst hanteras.  
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För att belysa detta har två dialogmöten initierats av räddningscheferna under våren 2018. Vid dessa möten 
har representanter från berörda huvudkommuners kommunledningar deltagit. Vid det andra dialogmötet 
så förordades det att man i respektive räddningstjänstorganisation borde utreda/sammanställa sina egna 
utmaningar. Därefter kan det tas ställning till hur vidare åtgärder ska göras, enskilt eller i samverkan och 
hur samverkan i så fall bör se ut. 

IT-verksamheten 

Verksamhet 

IT-avdelningen ansvarar för IT-verksamheten i medlemskommunerna och deras bolag. Verksamheten 
styrs av ett avtal, Driftsam-avtalet. 

Analys av nuläge och utmaning 

Medlemskommunerna vill genom samverkan få en effektiv och bra IT-verksamhet. Idag finns ett fåtal 
gemensamma centrala IT-system. För att få ut mer av samverkan behöver vi ställa om till fler gemensamma 
system. Medlemskommunerna har flera system från samma leverantör där vi bör se över möjligheterna till 
att köra systemet gemensamt. Alla system lämpar sig inte att köra gemensamt. 

Cykelprojektet Fyr till Fyr 

Verksamhet 

Projektet har pågått sedan 2012 och startade som ett samarbete med följande parter: Ölands 
kommunalförbund, som projektansvarig, Regionförbundet Kalmar län, Tillväxtverket och EU. Första 
etappen avslutades 2014 och nu pågår etapp 2 perioden 2015- 2018. Finansiering av projektet sker genom 
bidrag från Trafikverket och de båda Ölandskommunerna. Projektet har dragit ut på tiden och läget är 
osäkert om det kommer att avslutas under 2020. 

Vision 

Att skapa en sammanhängande cykel- och vandringsled av hög kvalité på hela Öland och därmed generera 
fler turister och skapa en utökad turistsäsong för alla aktörer på Öland.  

Analys av nuläge och utmaning  

Planering för de återstående sträckorna har upphört på grund av ekonomin och innebär att yterliggare 
projekteringar inte kan fullföljas. Återstående sträckor är Skärlöv-Torngård samt Grönhögen-Ås. Vad som 
återstår i det ekonomiska läget är att slutredovisa utförda delsträckor samt att upprätta en drift- och 
underhållsplan. Därefter ska ansökan upprättas om att få bli en nationell turistcykelled. Om ansökan 
beviljas så kommer öland att bli led nummer 3 efter Kattegattleden och Sydostleden. 
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Sträcka Planerat byggår 

Grankullavik – Byxelkrok Slutförd 

Albrunna – Grönhögen Slutförd 

Grönhögen – Ottenby vandrarhem Återstår 

Ottenby vandrarhem – Torngård Återstår 

Del av trollskogen Slutförd 

Västerstad – Smedby Utgår 

Smedby – Gåssten – Väg 931 Utgår 

Dammvägen – Strömelbacken Utgår 

Torngård – Skärlöv Återstår 
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Personalekonomisk redovisning 
Tillsvidareanställda och årsarbetare per verksamhet 

Per augusti 2020 hade förbundet i genomsnitt 150 (131) anställda av dessa avser 119 (115) 
deltidsbrandmän. Antalet årsarbetare exkl. deltidsbrandmän uppgick till 47,4 st (29,2).  

Andelen arbetade män uppgår till 77 % (83 %) och andelen arbetande kvinnor uppgår till 23 % (17 %) 
och medelåldern i förbundet uppgår till 44 år (40 år). 

Antalet tillsvidareanställda medarbetare fördelat per verksamhetsområde för perioden. 

Tillsvidareanställda årsarbetare per verksamhet 2020-08-31 2019-08-31

Allmän verksamhet 1 1

Turistorganisationen 4 4

Räddningstjänsten 10 10

IT-verksamheten 16 -

Totalt 31 15  

Sjuktal 

Sjukfrånvaro 2020-07-31 2019-07-31 Avvikelse

Totalt alla medarbetare 4,20% 1,60% 2,60%

därav över 60 dagar 25,2% 41,90% -16,70%

Kvinnor 9,41% 0,49% 8,92%

Män 2,67% 2,07% 0,60%

Personer upp till 29 år 2,63% 1,98% 0,65%

Personer mellan 30-49 år 4,64% 0,51% 4,13%

Personer 50 år och äldre 3,09 2,7 39,00%  

Personalkostnader 

2020-07-31 2019-07-31

Bruttolön exkl övertid 14 084 11 727

Personalomkostnader 5 515 4 592

Summa personalkostnader 19 599 16 319  
 

Övertid 

Antalet timmar för enkel och kvalificerad övertid/mertid uppgår till 285 timmar (354) och kostnaden för 
enkel- och kvalificerad övertid/mertid var 140 (216) tkr, beloppet är exklusive personalomkostnader.  

 

2020-07-31 2019-07-31

Fyllnad arbetade timmar - 21

Övertid arbetade timmar 285 334

Timavlönade arbetade timmar 15 981 15 826  
 

Arvoden förtroendevalda 

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda uppgick per augusti till 35 tkr (128), exklusive 
personalomkostnader. 
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Pension 

Antal förväntade pensionsavgångar per verksamhet (inklusive deltidsbrandmän) framgår av tabellen 
nedan. 

Verksamheter 2021 2022 2023 2024 2025

Allmän verksamhet - - - - -

Räddningstjänsten 1 - - - -

IT-verksamhet - - - - 1

Samtliga tillsvidare 1 0 0 0 1  

Pensionskostnad 

Per augusti har kommunen betalat ut 48 (84) tkr i pensioner (exkl. löneskatt). Utbetalningen avser ålders 
och efterlevandepension.  
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Finansiell analys 
Budgetuppföljning 

Perioden uppvisar ett negativt resultat med -965 tkr vilket kan jämföras med 44 tkr för motsvarande period 
föregående år. Prognosen för 2020 är ett överskott på 225 tkr vilket kan jämföras med -662 för 2019. 

Prognosen för direktionen är att utfallet kommer att hamna enligt budget. Direktionen har en pott för 
oförutsedda händelser om 55 tkr av denna återstår 50 tkr, men enligt prognos antas denna att nyttjas fullt 
ut. Skulle den ej nyttjas skulle det istället bli ett prognostiserat överskott. Prognosen för förbundsledningen 
är ett marginellt budgetunderskott då det saknas budget för kostnader som är verksamhet- samt 
fastighetsrelaterade såsom skrivare sophantering etc.  

Prognosen för turismorganisationen är att budget kommer att kunna hållas. Det har varit ett utmanande 
år och verksamheten har varit mycket påverkad av pandemin. Både när det gäller turistbyråverksamheten 
och destinantionsmarknadsföringen. Verksamheten har snabbt tvingats ställa om och tack vare snabb 
omställning så ser verksamheten ut att klara att hållas sig inom budget. 

Prognosen för räddningstjänsten är att utfallet kommer att hamna 300 tkr sämre än budget. Inför 2020 
uppdagades det att verksamheten saknar budget för beredskap samt utbildning och detta har inneburit att 
verksamheten har genomfört flertalet engångsinsatser för att minska kostnaderna. Även pandemin har 
bidragit till att vissa utbildningsinsatser har skjutits på framtiden. Detta sammantaget innebär att 
Prognosen för 2020 endast hamnar på ett underskott med 300 tkr.  

IT-versamheten bedrivs som en samverkan mellan Borgholms- och Mörbylångas kommun och ingår 
sedan 2020 i Ölands kommunalförbund. IT-verksamheten finansieras inte av medlemsbidraget utan 
debiterar respektive kommun en avgift för drift och support av IT. Detta innebär att verksamhetens 
kostnader ska matcha de fakturerade intäkterna. Prognosen för 2020 är ett underskott mot budget med 
350 tkr vilket till största delen är en effekt av att kommunalförbundets övriga verksamheter ej faktureras 
för kostnaderna för IT då detta aldrig förankrades in i budgetarbetet till 2020. 

När det gäller cykelprojektet belastar kostnaderna ej resultaträkningen då det redovisas i projketform. 
Däremot belastar det på förbundets kassaflöde då det sker en viss fördröjning mellan betalning av 
leverantörsfakturor och faktureringen till Trafikverket sker. Kvarvarande finansiering från Trafikverket 
samt balanserade medel från tidigare år uppgick vid årets början till 15 486 tkr. Det är stora investeringar 
som har genomförts under 2020 och återsökningsbara medel från Trafikverket är slut. Översyn för fortsatt 
hantering pågår  

Avskrivningarna prognostiseras att ge en positiv budgetavvikelse på 200 tkr till följd av att flera 
investeringar har skjutits på. 

Finansverksamheten uppvisar i år ett litet överskott gentemot budget. Detta beror på att staten har beviljat 
nedsättning av arbetsgivaravgifterna för perioden april-juli som en konsekvens av pandemin. 

Nyckeltalsanalys 

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunalförbundet självt äger, det 
vill säga hur stor del av det egna kapitalet som utgörs av de totala tillgångarna. Soliditeten vid periodens 
utgång uppgår till 24 % (39 %) men om hänsyn tas till pensionsskulden inklusive löneskatt sjunker 
soliditeten till 23 % (28 %).  

Förvaltning av pensionsmedel 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade 
blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en 
skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse. 

Per 2020-08-31 har 530 tkr (432) bokförts som en avsättning för den individuella delen som betalas ut till 
respektive pensionsförvaltare. 

Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen, och därmed inte påverkar förbundets 
skulder, uppgår vid årsskiftet till 1 810 tkr (1 845) inklusive löneskatt. 
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Måluppfyllelse 

Finansiella mål 

Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom de 
beslutade budgetramarna. Kommunallagen stadgar att kommuner och kommunalförbund ska ha en 
långsiktig god ekonomisk hushållning. Årets prognostiserade resultat innebär ett överskott för 
kommunalförbundet och därmed har det övergripande finansiella målet om en budget i balans uppnåtts.  

IT-verksamheten samt räddningstjänsten uppvisar ett sämre resultat jämfört med budget, men övriga 
verksamheter prognostiseras att hålla sig inom sina budgetramar. 

Balanskravsresultat 

Prognos 

2020
2020-08-31 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen 225 -965 -662

Samtliga realisationsvinster - - -

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 225 -965 -662

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - -

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - -

Balanskravsresultat 225 -965 -662

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat -662 -662 -

Varav från år 2019 -662 -662 -

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 225 -965 -662

+ Synnerliga skäl att inte återställa - - -

+ Synnerliga skäl för att återställa under en längre tid - - -

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år -437 -1 627 -662

UB Synnerliga skäl som ska återställas (över längre tid) - - -

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -437 -1 627 -662

varav från år 2019 – (återställs senast år 2022) -437 -662 -662  
 

Åtgärdsplan  

Prognosen för räkenskapsåret är ett överskott med 225 tkr. Överskottet kommer inte att räcka till att återställa 
det ingående negativa balanskravsresultatet varför ett tilläggsäskande för en utökning av medlemsbidraget 
har skickats till respektive medlemskommun. 
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Driftsredovisning 

Driftsbudget, tkr
2020 

prognos

2020 

avvikelse

Aug 

2019

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto

Netto 

(budg mot 

progn)

Utfall

Driftsverksamheter

Direktionen 0 340 340 0 197 197 340 0 251

Förbundsledning 0 1 491 1 491 0 883 883 1 506 -15 1 082

Turistorganisationen -1 502 7 373 5 871 -1 090 4 161 3 071 5 871 0 3 226

Räddningstjänst -2 688 33 094 30 406 -1 062 21 599 20 537 30 706 -300 20 690

IT-verksamheten -16 402 16 402 0 -10 976 13 484 2 508 350 -350 -

Cykelprojektet 15 486 -15 486 0 -16 900 16 900 0 0 0 -

Avskrivningar 0 2 800 2 800 0 1 688 1 688 2 600 200 1 595

Finansierings
verksamhet

Finansförvaltning 0 0 0 0 -648 -648 -690 690 -157

Medlemsbidrag -40 928 0 -40 928 -27 285 -27 285 -40 928 0 -26 741

Finansiella poster 0 20 20 0 14 14 20 0 11

TOTALT 46 034 -46 034 0 57 313 -58 278 -965 225 225 44

2020 Budget Utfall per aug 2020

 
 
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Direktionen samt förbundsledning 

Prognosen för direktionen att utfallet kommer att hamna enligt budget. Direktionen har en pott för 
oförutsedda händelser om 55 tkr av denna återstår 50 tkr, men enligt prognos antas denna att nyttjas fullt 
ut. Skulle den ej nyttjas skulle det istället bli ett prognostiserat överskott. Prognosen för förbundsledningen 
är ett marginellt budgetunderskott då det saknas budget för kostnader som är verksamhet- samt 
fastighetsrelaterade såsom skrivare sophantering etc.  

Turismverksamheten 

Det har varit ett utmanande år och utfallet är mycket beroende av hur väl högsäsongen faller ut. Pandemin 
har påverkat turistsäsongen avsevärt både för turismverksamheneten och för näringslivet. Trots detta 
prognostiseras turistbyrån att hålla sig inom sin ram. Detta dels då öppettiderna för turistbyrån kraftigt 
reducerades under sommarmånaderna samt att intäkterna för bokningen har landat enligt budget, dock 
har försäljningen i butiken minskat avsevärt. Ett nytt åtgärdspaket för Öland har introducerats som 
sträcker sig till 2021, dessa medel har ännu inget nyttjats. Partnerskapet förväntas genera intäkter och 
kostnader enligt budget. 

Räddningstjänsten 

Prognosen för räddningstjänsten är att utfallet kommer att hamna 300 tkr sämre än budget. Inför 2020 
uppdagades det att verksamheten saknar budget för beredskap samt utbildning, vilket innebar att det 
saknades ca 1 200 tkr i budgetramen för 2020. För att komma till rätta med detta har en rad åtgärder 
vidtagits bl.a. har räddningsstyrkan i Böda tagits bort. Utöver detta har en del engångsåtgärder vidtagits 
som har lyckats minska kostnader ytterligare, bl.a. har inte lika många som planerat kunnat utbilda sig 
under året, beredskapsstyrkan i Degerhamn är för tillfället ej fullt ut tillsatt, förrådet i Färjestaden beräknas 
vara klart först i december. Dessa åtgärder gör att underskottet för Räddningstjänsten prognostiseras till 
-300 tkr. 
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IT-verksamheten 

IT-verksamheten prognostiseras hamna 350 tkr sämre än budget. IT-verksamheten har en lika stora 
intäkter som kostnader i sin budgetram, vilket då innebär att verksamheten fakturerar respektive kommun 
för de kostnader som uppstår. IT-verksamheten är väldigt beroende av det som respektive kommun 
bestämmer, även ändrade arbetssätt som har implementerats i samband med Corona-viruset har bidragit 
till ökade kostnader. Utöver detta gjordes parametrarna för IT-verksamhetens kostnader om till 2020 vilket 
innebär att övriga verksamheter inom ÖKF skulle ha betalat mer för IT-driften, men då detta aldrig 
inkluderades i budgeten så innebär det att verksamheten saknar intäkter för att täcka sina kostnader. 

Finansverksamheten 

Avskrivningarna prognostiseras att redovisa en positiv budgetavvikelse på 200 tkr till följd av att de flesta 
investeringar har skjutits på till senare delen av året. 

Finansverksamheten uppvisar i år överskott gentemot budget på 690. Vilket till största del är en effekt av 
att staten har beslutat att reducera arbetsgivaravgifterna under perioden april-juli. 

Cykelprojektet 

Driftsbudget, tkr
2020 

avvikelse

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto

Ingående balanserade 

intäkter/kostnader 376 - 376 376 376 0

Cykelprojektet 15 110 -15 486 -376 16 415 -16 903 -488 -112

TOTALT 15 486 -15 486 0 16 791 -16 903 -112 -112

2020

 Budget

2020-08-31

Utfall

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Finansieringen av etapp 2 sker genom pengar från Borgholm och Mörbylånga kommun samt nationella 
och regionala trafikplaner. Kommunerna står för 6,5 miljoner vardera, nationella planen med 36 miljoner 
och regionala planen med 14 miljoner. Totalt handlar det om 63 miljoner under dessa fyra år. Cirka 58 
miljoner går till rena bygginvesteringar och resterande för administration och drift. Pengar utbetalas till 
projektet efter att redovisning skett till Trafikverket och i samma takt som investeringar genomförs. Budget 
finns för de olika delsträckorna. Exakt vad kostnaden blir står först klart när offerter kommit in till 
projektet. Projektet lyder under LOU.  

Planering för de återstående sträckorna har upphört på grund av ekonomin och innebär att yterliggare 
projekteringar inte kan fullföljas. Återstående sträckor är Skärlöv-Torngård samt Grönhögen-Ås.  

Kostnaderna för projektet är beräknade efter prisläge augusti 2014. Sträckor upphandlade efter 2014 har 
på grund av index helt andra kostnader. För att klara utbyggnaden erfordras ekonomiskt tillägg minst 
motsvarande indexhöjningarna. En beräknad erforderlig tilläggsbudget är minst 10 miljoner kronor. I detta 
belopp ingår tillägg för indexhöjningar. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, tkr
Budget

2020

Utfall

2020-08

Prognos 

2020

Avvikelse 

mot prognos

Total budget 

projektet

Totalt utfall 

per projekt

Räddningstjänsten

Uppgradering utryckningsfordon 858 274 759 99 1 500 672

Personbilar 240 - 240 0 300 60

Offensiv enhet 900 9 900 0 900 9

Utbildningsläp 450 - 450 0 450 -

Andningsapparat 500 540 540 -40 500 540

Friska brandmän - 41 41 -41 300 147

Släckbil i Degerhamn - 18 18 -18 500 715

Summa investeringar 2 948 882 2 948 0 4 450 1 281  
 

Kommentarer till investeringsredovisningen 

De flesta investeringarna beräknas att kunna genomföras under årets sista månader. 
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Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer i redovisningsfrågor som är av principiell 
betydelse eller av större vikt för kommunsektorns redovisning. Samma redovisningsprinciper som i 
årsredovisingen tillämpas. Eventuella avsteg redovisas nedan. 

Ölands kommunalförbunds delårsbokslut innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt 
noter. För förbundets interna redovisning tillkommer drift- och investeringsredovisning. 

Allmänt 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed. Lager har värderats till 97% av anskaffningsvärdet. 

Ölands kommunalförbunds leasingavtal klassificeras som operationella och redovisats under 
ansvarsförbindelser. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med 
linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Värdet har satts till ett 
prisbasbelopp. Förbundets avskrivningstider för maskiner och inventarier är 5-15 år.  

Redovisning av semesterlöneskuld och ej kompenserad övertid 

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för semesterdagar och okompenserad övertid, 
redovisas som kortfristig skuld. Periodens semesterlöneskuld har beräknats utifrån 8/12 av budgeterad 
ökning av semesterlöneskulden och har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats 
med lagenliga arbetsgivaravgifter. 

Redovisning av pensionsmedel 

Kommunalförbundets pensionsskuld redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen”. Detta innebär att 
den pension som intjänats före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. 
Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som 
en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 procent. 
Värdering av pensionsförpliktelserna har gjorts med tillämpning av RIPS 17. 

Under året har en faktura avseende KAP-KL som avser rättelse som gjorts för åren 2014-2018 inkommit, 
denna har bokats mot eget kapital. Jämförelse siffror har inte omräknats. 

Redovisning av finansiella tillgångar och skulder 

Ölands kommunalförbund följer inte RKR:s rekommendation R7 fullt ut vilket innebär att det inte lämnas 
någon upplysning i not om genomsnittlig upplåningsränta eller genomsnittlig räntebindningstid. I övrigt 
så klassificeras finansiella tillgångar och skulder enligt RKR:s rekommendation R7. Långfristiga skulder 
som förfaller till betalning inom tolv månader från balansdagen redovisas i bokslutet som långfristig skuld 
då den ursprungliga löptiden var längre än tolv månader samt att kommunalförbundet har för avsikt att 
refinansiera skulden långfristigt.  
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Resultaträkning 
Tkr Not 2020-01-01- 

2020-08-31 
2019-01-01- 
2019-08-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 30 643 14 307 

Verksamhetens kostnader 2 -57 157 -39 387 

Avskrivningar 3 -1 688 -1 595 

Verksamhetens nettokostnader  -28 202 -26 675 

       

Skatteintäkter/Medlemsbidrag 4 27 285 26 739 

Verksamhetens resultat  -917 64 

    

Finansiella intäkter 5 3 1 

Finansiella kostnader 6 -51 -22 

Resultat efter finansiella poster  -965 44 

Årets resultat  -965 44 
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Balansräkning 
Tkr 
 

Not 2020-08-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Maskiner och inventarier 7 10 002 10 808 

Omsättningstillgångar      

Förråd m.m. 8 189 118 

Fordringar 9 18 834 11 889 

Kassa och bank 10 984 6 611 

Summa omsättningstillgångar  20 007 18 618 

SUMMA TILLGÅNGAR  30 009 29 426 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 11     

Årets resultat  -965 -662 

Övrigt eget kapital  7 733 8 923 

Summa eget kapital  6 768 8 261 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser  

 
12 

 
530  

 
471  

Skulder    

Långfristiga skulder 13 1 810 1 833 

Kortfristiga skulder 14 20 900 18 861 

Summa skulder  22 710 20 694 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  30 008 29 426 

    

Ställda säkerheter  Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 15 14 439 11 433 
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Kassaflödesanalys 
Tkr Not 2020-01-01-

2020-08-31 
2019-01-01-
2019-12-31 

    
Den löpande verksamheten      

Årets resultat  -965 -662 

       

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16     

Av- och nedskrivningar  1 688 2 441 

Gjorda avsättningar 

Bokning mot eget kapital 

 59 

-528 

62 

- 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

  
1 220 

 
2 503 

       

Ökning/minskning förråd och varulager  -71 -24 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -6 945 5 444 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  2 040 -887 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -4 722 6 374 

       

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella anläggningstillgångar  -882 -1 100 

       

Finansieringsverksamheten      

Amortering av långfristiga skulder  -24 -47 

       

Årets kassaflöde  -5 627 5 227 

       

Likvida medel vid årets början  6 611 1 384 

Likvida medel vid årets slut  984 6 611 
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Noter 
 

2020-08-31 2019-08-31 

Not 1 Verksamhetens intäkter     

Taxor och avgifter 16 503 11 850 

Bidrag 1 488 420 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 12 652 2 037 

Summa verksamhetens intäkter 30 643 14 307 

      

Not 2 Verksamhetens kostnader   

Löner och sociala avgifter -24 646 -18 676 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -15 345 -10 477 

Bränsle, energi och vatten -188 -245 

Köp av huvudverksamhet - -6 

Lokal- och markhyror -4 578 -4 243 

Övriga tjänster -3 176 -2 533 

Lämnade bidrag -75 -37 

Övriga kostnader -9 149 -3 170 

Summa verksamhetens kostnader -57 157 -39 387 

    

Fast arvode sakkunnigt biträde -50 -50 

Arvode till förtroendevalda revisorer -0 -2 

Summa kostnader 50 -52 

   

Not 3 Avskrivningar   

Avskrivningar materiella tillgångar -1 688 -1 595 

Summa avskrivningar -1 688 -1 595 

   

Not 4 Medlemsbidrag   

Mörbylånga kommun 15 512 15 189 

Borgholms kommun 11 773 11 550 

Summa medlemsbidrag 27 285 26 739 

    

Not 5 Finansiella intäkter   

Ränteintäkter 3 1 

Summa finansiella intäkter 3 1 

   

Not 6 Finansiella kostnader   

Ränta på lån 

Bankavgifter 

-10 

-41 

-9 

-13 

Summa finansiella kostnader -51 -22 
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 2020-08-31 2019-12-31 

 Not 7 Maskiner och inventarier   

Ingående anskaffningsvärden 32 191 31 091  

Årets anskaffningar 882 1 100  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 073 32 191  

     

Ingående avskrivningar -21 383 -18 942  

Årets avskrivningar -1 688 -2 441  

Utgående ackumulerade avskrivningar -23 071 -21 383  

     

Utgående redovisat värde 10 002 10 808  

     
Genomsnittlig nyttjandeperiod (antal år) 12,4 12,7 

   

 Not 8 Lager     

Lager Turistbyrån 189 118 

Redovisat värde vid årets slut 189 118 

   

 Not 9 Fordringar     

Kundfordringar 15 870 8 705 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 773 1 290 

Mervärdeskattefordringar 868 829 

Skattefordringar 423 397 

Övriga kortfristiga fordringar 900 669 

Redovisat värde vid årets slut 18 834 11 890 

      

Not 10 Kassa och bank   

Kassa 31 28 

Bank 953 6 583 

Summa kassa och bank 984 6 611 

   

Not 11 Eget kapital    

Eget kapital   

Ingående eget kapital 8 261 8 923 

Bokning mot eget kapital -528  

Årets resultat -965 -662 

Utgående eget kapital 6 768 8 261 

   

Direktbokningen mot eget kapital avser under året rättad pension avseende KAP-KL för åren 2014-
2018 inklusive löneskatt, denna har bokats mot eget kapital.  
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 2020-08-31 2019-12-31 

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

  

Avsatt till pensioner     

Särskild avtals-/ålderspension 20 46 

Förmånsbestämd/kompletterande pension 407 333 

Summa pensioner 427 379 

    

Löneskatt 104 92 

Summa avsatt till pensioner 104 92 

    

Ingående avsättning 471 409 

Nya förpliktelser under året - - 

Nyintjänad pension 60 36 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 9 10 

Övrigt -22 4 

Förändring av löneskatt 12 12 

Utgående avsättning 530 471 

     

Aktualiseringsgrad 99 % 99 % 

   

Not 13 Långfristiga skulder   

Ingående låneskuld 1 833 1 880 

Årets amortering -23 -47 

Utgående låneskuld 1 810 1 833 

     

Lån som förfaller inom:    

1 år 3 % 3 % 

2-3 år 5 % 5 % 

3-5 år 8 % 8 % 
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 2020-08-31 2019-12-31 

 Not 14 Kortfristiga skulder   

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 47 47 

Leverantörsskulder 6 944 4 086 

Moms och punktskatter 3 373 796 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 1 397 1 090 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 357 11 015 

Semesterlöneskulder 541 541 

Övriga kortfristiga skulder - 373 

Upplupna pensionskostnader 1 241 913 

Summa kortfristiga skulder 20 900 18 861 

      

Not 15 Ansvarsförbindelser   

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna och som inte heller har 
täckning i pensionsstiftelses förmögenhet 

    

      
Ingående Ansvarsförbindelser 1 833 1 885 

Nya förpliktelser under året - -  

Nyintjänad pension - - 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 39 47 

Övrigt 6 -18 

Årets utbetalningar -48 -71 

Förändring av löneskatt -1 -10 

Utgående ansvarsförbindelse 1 829 1 833 

     

Aktualiseringsgrad 99 % 99 % 

     

Övriga ansvarsförbindelser    

Operationell leasing    

Bilar 3 21  

Hyresavtal 12 583 9 547 

Övriga 24 32 

Summa 12 610 9 600 

   

Summa ansvarsförbindelser 14 439 11 433 

   

Not 16 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Av- och nedskrivningar 1 688 2 441 

Förändring av avsättning till pensioner 59 62 

Bokning mot eget kapital -528 - 

Summa justering 1 220 2 503 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-08 261   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 261 Dnr 2019/241 048 KS 
 
Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att bevilja 400 000 kronor i bidrag till Ölands Ryttarförenings ridhusbygge. 
Beslutet belastar verksamhet 1010 1300 innevarande år. 

Ärendebeskrivning 
Ölands ryttarförening har på sin anläggning i Tryggestad ett ridhus som i dagsläget 
främst används av föreningens medlemmar för enskilda träningar under tak. Tidi-ga-
re bedrevs även tävlingar och arrangerande träningar (i små grupper) men på grund 
av byggnadens usla skick är inte detta möjligt längre. Föreningen har i dagsläget 85 
medlemmar där cirka 50 % är barn och ungdomar under 25 år. Medlemmarna är allt 
ifrån hobbyryttare till elitryttare (landslagsryttare). Majoriteten är flick-or/kvinnor (76 
stycken – 9 stycken pojkar/män).  

Ridhuset, tidigare en begagnad flygplanshangar, uppfördes 1994. Föreningens sty-
relse beslutade i början av 2019 att det befintliga ridhuset ska rivas och ett nytt byg-
gas. Att renovera det befintliga huset skulle bli alltför kostsamt. Smålands Ridsport-
förbund dömde ut det befintliga ridhuset våren 2019. Ridhusetbygget star-tade i sep-
tember 2019 och beräknas vara klart innan mars 2020.  

Nybyggnationens mål och syfte är att möjliggöra regelbundna utvecklings-, kompen-
tenshöjande och inkluderande aktiviteter året runt i många år framöver. Ridhuset är 
en mycket viktig investering för att föreningen ska kunna leva vidare som ideell 
verksamhet. Ridhuset kommer även vara tillgängligt för andra. Manegen kommer 
vara tillgänglighetsanpassad. 

Föreningen har ett sparat kapital (714 000 kronor) för byggnation samt fått lånelöfte 
(1 400 000 kronor) från Ölandsbank. Föreningen har sökt ett flertal bidrag.  

Ölands Ryttarförening har ansökt om 646 625 kronor i bidrag för att kunna slutföra 
upp-förande av ridhuset i Tryggestad. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslog 2020-01-27 § 4 kommunstyrel-
sen/budgetberedningen att i budget 2021 avväga att avsätta 300 000 kronor i bidrag 
till Ölands Ryttarförenings ridhusbygge. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-25 § 34 att återremittera ärendet till kultur- 
och fritidsutskottet för att komplettera ansökan och föra ytterligare dialog med ryttar-
föreningen. Kultur och fritidsutskottet beredde ärendet 2020-03-19 § 5 och lämnade 
ärendet till budgetberedningen. Ärendet lyfts av kommunalstyrelsens arbetsutskott 
för att behandla ärendet inom budgetåret 2020. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottet 2020-03-19 § 5 Ansökan om bidrag till byggnation för rid-
hus, Tryggestad. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-08 261   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ansökan om bidrag till byggnation av ridhus, Tryggestad och kalkyl 2019-12-09. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ölands Ryttarförening 
Ekonomiavdelningen  
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRI-

TIDSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-03-19 5   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 5 Dnr 2019/241 048 KS 
 
Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
 
att föreslå budgetberedningen att i budget 2021 avsätta max 400 tkr i bidrag till 
Ölands Ryttarförenings ridhusbygge.  

Ärendebeskrivning 
Ölands ryttarförening har på sin anläggning i Tryggestad ett ridhus som i dagsläget 
främst används av föreningens medlemmar för enskilda träningar under tak. Tidi-ga-
re bedrevs även tävlingar och arrangerande träningar (i små grupper) men på grund 
av byggnadens usla skick är inte detta möjligt längre. Föreningen har i dagslä-get 85 
medlemmar där cirka 50 % är barn och ungdomar under 25 år. Medlemmar-na är 
allt ifrån hobbyryttare till elitryttare (landslagsryttare). Majoriteten är flick-or/kvinnor 
(76 stycken – 9 stycken pojkar/män).  

Ridhuset, tidigare en begagnad flygplanshangar, uppfördes 1994. Föreningens sty-
relse beslutade i början av 2019 att det befintliga ridhuset ska rivas och ett nytt byg-
gas. Att renovera det befintliga huset skulle bli alltför kostsamt. Smålands Ridsport-
förbund dömde ut det befintliga ridhuset våren 2019. Ridhusetbygget star-tade i sep-
tember 2019 och beräknas vara klart innan mars 2020.  

Nybyggnationens mål och syfte är att möjliggöra regelbundna utvecklings-, kompen-
tenshöjande och inkluderande aktiviteter året runt i många år framöver. Ridhuset är 
en mycket viktig investering för att föreningen ska kunna leva vidare som ideell 
verksamhet. Ridhuset kommer även vara tillgängligt för andra. Manegen kommer 
vara tillgänglighetsanpassad. 

Föreningen har ett sparat kapital (714 tkr) för byggnation samt fått lånelöfte (1400 
tkr) från Ölandsbank. Föreningen har sökt ett flertal bidrag.  

Ölands Ryttarförening ansöker om 646625 kronor i bidrag för att kunna slutföra upp-
förande av ridhuset i Tryggestad. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslog 2020-01-27 § 4 kommunstyrel-
sens/budgetberedningen att i budget 2021 avväga att avsätta 300 tkr i bidrag till 
Ölands Ryttarförenings ridhusbygge. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-20-25 § 34 att återremittera ärendet till kultur- 
och fritidsutskottet för att komplettera ansökan och föra ytterligare dialog med ryttar-
föreningen. 

Beslutsunderlag 
Ölands Ryttarförenings ansökan om bidrag för finansiering av ridhus 

Budget Ridhusbyggnation Tryggestad 2:12. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRI-

TIDSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-03-19 5   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Kultur- och fritidsutskottet 2020-01-27 § 4 Ansökan om bidrag till byggnation för rid-
hus, Tryggestad 

Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 34 Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, 
Tryggestad 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott träffar representanter för Ölands Ryttar-
förenings styrelse i ridhuset i Tryggestad.  
Bygget av det nya ridhuset är i full gång. Delar av det gamla ridhuset kommer att 
behållas och byggas ihop med det nya ridhuset. Det gamla ridhuset är inte utdömt 
av Smålands Ridsportförbund men det är för kort för att kunna tävla i, sargen är för 
brant och det regnar in. Föreningen har i många år strävat efter att bygga ett nytt 
ridhus.  
Ridhusbygget finansieras med eget kapital, lån från Ölandsbank och bidrag. RF SI-
SU Småland har beviljat föreningen 300 tkr i bidrag under förutsättning att förening-
en beviljas 400 tkr i annan medfinansiering. Föreningen har sökt bidrag bland annat 
från Allmänna arvsfonden, Jordbruksverket, Kungliga patriotiska sällskapet och 
Sparbankstiftelsen men tyvärr inte beviljats några bidrag. 
Ölands Ryttarförening hade från början inte tänkt be om kommunal medfinansiering 
men eftersom föreningen inte beviljats något annat bidrag söker föreningen maxi-
malt 400 tkr i kommunal medfinansiering för att få behålla bidraget från RF SISU 
Småland och kunna slutföra ridhusbygget i Tryggestad. Föreningen kommer fortsät-
ta söka bidrag för att finansiera ridhusbygget. Beviljas föreningen andra bidrag 
minskas den kommunala medfinansieringen.  

Skickas till 
Ölands Ryttarförening 
Budgetberedningen  
 
______________
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Bidragsansökan för finansiering av ridhus                                                                                                                       

 

Ölands Ryttarförening, Tryggestad 23, 387 94 Borgholm 
832000–3125 
Kassor.orf@gmail.com 
070-9367735 

Ölands ryttarförening har på sin anläggning i Tryggestad ett ridhus som i dagsläget främst 

används av föreningens medlemmar för enskilda träningar under tak. Tidigare bedrevs även 

tävlingar och arrangerade träningar (i små grupper) men pga. byggnadens usla skick är inte 

detta möjligt längre. Föreningen har i dagsläget 85 medlemmar där ca 50% är barn- och 

ungdomar under 25år. Våra medlemmar är allt ifrån hobbyryttare till Elitryttare 

(landslagsryttare) där majoriteten är flickor/kvinnor 76st och pojkar/män 9st. Ridhuset på 

anläggningen är det enda föreningsägda ridhuset som ligger relativt nära Borgholm och 

Köpingsvik.  

 

Ridhuset, tidigare begagnad flygplanshangar uppfördes hos oss år 1994. Huset har under de 

senaste åren dragits med ett stort renoveringsbehov och säkerheten för både hästar och ryttare 

har inte längre kunnat garanteras. Styrelsen tog beslut i början av 2019 att riva det befintliga 

ridhuset och bygga ett nytt då renovering ansågs som en alltför kostsam åtgärd eftersom det 

finns mycket nya byggkrav. Detta beslut styrktes vid besök under våren 2019 av Smålands 

Ridsportförbund då nuvarande ridhus dömdes ut.  

 

Nybyggnationens mål & syfte är att möjliggöra regelbundna utvecklings- kompetenshöjande 

och inkluderande aktiviteter på anläggningen året runt i många år framöver. Ridhuset är en 

mycket viktig investering för att föreningen ska kunna leva vidare som en ideell verksamhet. 

Ridhuset kommer även vara tillgängligt för andra föreningar- företag & aktiviteter som är i 

behov av denna slags anläggning. Tillgänglighetsanpassning till/av manegen med ramp & 

fällbar sarg gör att vi även kan inkludera funktionsnedsatta med behov av högre höjd vid på- 

och avstigning. 

 

Föreningen hade ett sparat kapital för byggnation och har totalt gått in med 714tkr samt fått 

ett lånelöfte om 1 400 tkr från Ölandsbank. Föreningen har även sökt flertalet bidrag (se 

bifogad fil). 

 

Ridhusbygget startade i september 2019 och är beräknat vara klart innan mars 2020. 

 

För att kunna slutföra uppförandet av ovan nämnda ridhus i Tryggestad ansöker vi nu hos 

Borgholms kommun för ett bidrag om 646625kr. 

 

Kalkyl på projektet lämnas som bilaga 1. 

 

 

Sofie Jakobsson                              My Gillstam    

Ordförande & Firmatecknare         Kassör & Firmatecknare      

 

 

  

1
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Budget Ridhusbyggnation Tryggestad 2:12

Investerat beslutat

Eget kapital från Sparkapitalkonto (Utlägg för offerterade kostnader) 642750

Bygglov+Startbesked, egen insats betald 63100

Pantbrev för lån, egen insats betald 24000

Arvode för Kontrollansvarig, egen insats 8000

Lånelöfte Ölandsbank, Byggnadskreditiv 1400000

                                                                    Summa 2137850

Sökt bidrag via men ej beviljat eller fått svar Sökt Belopp Beslutat Belopp

Bidrag via Smålandsidrotten (om projektet blir helt finansierat) 300000 300000

Allmäna arvsfonden, ej tillräckligt nytänkande & Ridhus i närområde 646625 0

Jordbruksverket, inga medel att tillgå 250000 0

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond, avslag utan motiv 200000 0

Prins Gustav Adolf & Prinsessan Sibyllas minnesfond 200000 0

Sparbanksstiftelsen (sökt 2ggr…) 400000 0

Kungl Patriotiska Sällskapet, sökt till 50% av kostnad för underlaget 125000 0

Scandia, Ideer för Livet 220000 0

Utgifter/Kostnader exkl moms

Ridhusstomme inkl montering+ underlag 2575000

Armaturer & framdragning 214375

Ny fasad på klubbhus där bef ridhus varit 200000

                                            Summa inkl moms 2989375

                   Belopp som saknas för Helfinansierat Projekt 646625

Bilaga till Ansökan om Stöd till Projeket Ridhusbyggnation Tryggestad 2:12

2
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-25 105   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 105 Dnr 2020/164 UN 
 
Utbyggnad vid Runstens förskola 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  begära 300 tkr i investeringsmedel 2021 för utbyggnad av Runstens förskola 

med ny entré och angöring mot förskolans innergård för att möjliggöra ett sä-
kert mottagande av fler barn. 

Ärendebeskrivning 
Barnantalet på Runstens förskola ökar vilket är glada nyheter för Borgholms kom-
mun som inom hela kommunen haft minskande barn- och elevantal. Det är svårt 
att uppskatta hur många barn som kommer att födas i området samt välja förskola 
och skola i Borgholms kommun. Utbildningsförvaltningen får dock indikationer om 
att fler barn är på väg och att det finns intresse av att välja Borgholms kommun.  

På förskolans våning 2, i anslutning till bibliotekets lokal, bedrivs förskola för barn 
som är 4 till 5 år gamla. Under vårterminen 2021 kommer förskolan bli så full att 
även barn som är 3 år behöver delta i verksamheten på våning 2 för att förskolan 
ska kunna ta emot de barn som vill börja på förskolan. Det är strategiskt viktigt för 
Borgholms kommun att inte neka plats på förskolan om vi vill ha kvar barnen i vår 
kommun när de kommer upp i skolålder och genom hela grundskolan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2020 
Arbetsutskottets beslut den 11 november 2020 § 101 

Bedömning 
För att kunna flytta upp barn som är 3 år gamla på våning 2 behövs vissa verk-
samhetsanpassningar av lokalerna. En dörr kommer att installeras i väggen mellan 
biblioteket och förskolans lokaler för att verksamheterna ska kunna samutnyttja lo-
kalerna. Trappan kommer att anpassas med barnräcke och grindar för att bli säker 
för barnen. Dessa mindre insatser kan genomföras inom fastighetsavdelningens 
och utbildningsförvaltningens gemensamma budget för verksamhetsanpassningar. 
En större anpassning som krävs är en säker väg för barnen på våning 2 att ta sig 
till förskolans innergård samt för att barnen inte ska behöva gå i trappan med ytter-
kläder. Av denna anledning har fastighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen 
kommit fram till att det behövs byggas en entré med angöring ut mot förskolans 
baksida. I entrén kommer barnen då att kunna ha sina ytterkläder utan att utrym-
ningsväg blockeras. Det har tidigare funnits en trappa mot innergården på det stäl-
let som har tagits bort. Där har dörren ersatts med ett större fönster. 
En tillfällig lösning i väntan på entré är att sätta upp byggstängsel utanför befintlig 
entré mot parkeringen på framsidan. Detta byggstängsel behöver gå hela vägen till 
grinden mellan förskolan och gymnastikhallen för att barnen inte ska kunna springa 
ut i trafiken. Denna lösning begränsar dock tillgängligheten för biblioteksbesökare 
och då vårdnadshavare ska hämta och lämna barn. 

76



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-25 105   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Bedömningen är att föreslagen entré och angöring mot förskolans innergård be-
hövs för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn på förskolan. 

Konsekvensanalys 
Konsekvensen av utbyggnaden blir att förskolan kan ta emot de barn som vill gå på 
förskolan och i förlängningen behålla fler elever inom kommunens grundskolor. Fas-
tighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen uppskattar kostnaden för utbyggna-
den till maximalt 300 tkr. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ärendet.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Fastighetsavdelningen 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2020-11-10 2020/164 
   2020.914 

 
Handläggare 
Kim Jakobsson 
Administrativ chef 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 500    kim.jakobsson@borgholm.se 
38701 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till utbildningsnämnden 
 

 
Utbyggnad Runsten 

Förslag till beslut  
 
att  äska 300 tkr i investeringsmedel 2021 för utbyggnad av Runstens förskola 

med ny entré och angöring mot förskolans innergård för att möjliggöra ett sä-
kert mottagande av fler barn 

Ärendebeskrivning 
Barnantalet på Runstens förskola ökar vilket är glada nyheter för Borgholms kom-
mun som inom hela kommunen haft minskande barn- och elevantal. Det är svårt att 
uppskatta hur många barn som kommer att födas i området samt välja förskola och 
skola i Borgholms kommun. Utbildningsförvaltningen får dock indikationer om att fler 
barn är på väg och att det finns intresse av att välja Borgholms kommun.  

På förskolans våning 2, i anslutning till bibliotekets lokal, bedrivs förskola för barn 
som är 4 till 5 år gamla. Under vårterminen 2021 kommer förskolan bli så full att 
även barn som är 3 år behöver delta i verksamheten på våning 2 för att förskolan 
ska kunna ta emot de barn som vill börja på förskolan. Det är strategiskt viktigt för 
Borgholms kommun att inte neka plats på förskolan om vi vill ha kvar barnen i vår 
kommun när de kommer upp i skolålder och genom hela grundskolan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2020 

Bedömning 
För att kunna flytta upp barn som är 3 år gamla på våning 2 behövs vissa verksam-
hetsanpassningar av lokalerna. En dörr kommer att installeras i väggen mellan bibli-
oteket och förskolans lokaler för att verksamheterna ska kunna samutnyttja lokaler-
na. Trappan kommer att anpassas med barnräcke och grindar för att bli säker för 
barnen. Dessa mindre insatser kan genomföras inom fastighetsavdelningens och 
utbildningsförvaltningens gemensamma budget för verksamhetsanpassningar. 
En större anpassning som krävs är en säker väg för barnen på våning 2 att ta sig till 
förskolans innergård samt för att barnen inte ska behöva gå i trappan med ytterklä-
der. Av denna anledning har fastighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen 
kommit fram till att det behövs byggas en entré med angöring ut mot förskolans 
baksida. I entrén kommer barnen då att kunna ha sina ytterkläder utan att utrym-
ningsväg blockeras. Det har tidigare funnits en trappa mot innergården på det stället 
som har tagits bort. Där har dörren ersatts med ett större fönster. 
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    2 (2)

En tillfällig lösning i väntan på entré är att sätta upp byggstängsel utanför befintlig 
entré mot parkeringen på framsidan. Detta byggstängsel behöver gå hela vägen till 
grinden mellan förskolan och gymnastikhallen för att barnen inte ska kunna springa 
ut i trafiken. Denna lösning begränsar dock tillgängligheten för biblioteksbesökare 
och då vårdnadshavare ska hämta och lämna barn. 
Bedömningen är att föreslagen entré och angöring mot förskolans innergård behövs 
för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn på förskolan. 

Konsekvensanalys 
Konsekvensen av utbyggnaden blir att förskolan kan ta emot de barn som vill gå på 
förskolan och i förlängningen behålla fler elever inom kommunens grundskolor. Fas-
tighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen uppskattar kostnaden för utbyggna-
den till maximalt 300 tkr. 

 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
Roland Hybelius Kim Jakobsson 
Utbildningschef Administrativ chef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Fastighetsavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-08 266   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 266 Dnr 2020/212 KS 
 
Uppdrag till Räddningstjänst Öland att utreda förutsättningarna för ge-
mensam organisation för kommunal räddningstjänst. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen 
att  ge i uppdrag till Räddningstjänst Öland att tillsammans med räddningstjäns-

terna i Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mönsterås, Högsby och Oskars-
hamn kommuner att utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam or-
ganisation för kommunal räddningstjänst. 

Ärendebeskrivning 
Regeringens proposition (2019/20: 176) om en effektivare kommunal räddnings-
tjänst föreslår bland mycket annat följande: 

Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, i vilket en övergripan-
de ledning ständigt ska upprätthållas (inre befäl i en ledningscentral). 

- Med en sådan funktion finns också kontinuerligt en tillgänglig och fast kontakt-
punkt i tjänst in de kommunala räddningstjänsterna vilket underlättar för alla or-
ganisationer som behöver samverka med eller annars kontakta den kommunal 
räddningstjänsten. 

- Kravet på tillgänglighet får anpassas till de olika uppgifter som ingår i den över-
gripande ledningen. För vissa uppgifter, t.ex. att följa upp insatsledningen samt 
disponera och prioritera de resurser som finns i beredskap, måste finnas be-
fattningshavare som omedelbart kan fatta beslut (inre befäl till ledningscentral). 

- För beslut på en högre nivå kan det räcka att det finns befattningsha-vare som 
är tillgängliga när behov uppstår (Räddningschef i beredskap). 

- Den övergripande ledningen ska vid samverkan mellan kommuner utövas ge-
mensamt. 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, med ett omställningsår och idrift-
tagande i januari 2022. Därefter kan statens tillsyn över kommunernas räddnings-
tjänster påbörjas. 

För att på mest effektivt sätt möta framtida lagkrav vill räddningscheferna för kom-
munerna Borgholm, Mörbylånga, Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mönsterås, 
Högsby och Oskarshamn utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam orga-
nisation i form av ett räddningstjänstförbund.  

Räddningscheferna är eniga om att regionen genom samutnyttjande av befintliga 
resurser kommer att ha möjlighet att möta statens framtida krav på ledning av 
kommunal räddningstjänst.  
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I samband med sådan utredning skall det undersökas och jämföras vilka satsning-
ar som behöver göras på respektive organisations räddnings-tjänst för att uppfylla 
framtida krav inom befintlig organisation om det inte genomförs en förbundsbild-
ning.  

Redovisning av utredningen förväntas under april månad 2021. 

Ölands kommunalförbunds direktion 2020-10-09 § 47 beslutade följande:  

- att överlämna till kommunstyrelserna i medlemskommunerna Borgholm och 
Mörbylånga för ställningstagande och beslut gällande att ge i uppdrag till 
Räddningstjänst Öland att till-sammans med räddningstjänsterna i Emmaboda, 
Torsås, Nybro, Kalmar, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn kommuner att ut-
reda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för kommunal 
räddningstjänst. 

- att i utredningen skall även framgå vilka åtgärder som skulle krävas för att upp-
fylla framtida lagkrav i befintliga organisationer som en jämförelse mot alterna-
tivet att bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund. 

- att utredningen ska även belysa uppdrag utanför räddningstjänstens ram som 
civil beredskap, trygghetsarbete och liknande arbets-uppgifter som idag hante-
ras av många räddningstjänster inom regionen. 

- att utredningsuppdraget hanteras inom befintliga ramar med befintliga resurser. 

Beslutsunderlag 
Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 47 Utredningsuppdrag 
förbundsbildning. 
Bilaga Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 47 
Utredningsuppdrag förbundsbildning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ölands kommunalförbund 
______________
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       Kommunstyrelsen i Borgholm 

       Kommunstyrelsen i Mörbylånga 

Utredning gällande gemensam organisation för räddningstjänst 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger Ölands Kommunalförbund - Räddningstjänsten i uppdrag att tillsammans med 
räddningstjänsterna i Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn 
kommuner utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för kommunal 
räddningstjänst.   
 
I utredningen skall även framgå vilka åtgärder som skulle krävas för att uppfylla framtida lagkrav i 
befintliga organisationer som en jämförelse mot alternativet att bilda ett gemensamt 
räddningstjänstförbund. 
 
Utredningen ska även belysa uppdrag utanför räddningstjänstens ram som civil beredskap, 
trygghetsarbete och liknande arbetsuppgifter som idag hanteras av många räddningstjänster inom 
regionen.  
 
Utredningsuppdraget hanteras inom befintliga ramar med befintliga resurser.  

 

Bakgrund 
Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommunal räddningstjänst. 
Kommunernas ansvar regleras i 3kap i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Förutom 
räddningstjänst ansvarar kommunerna enligt LSO, för förbyggande verksamhet (tillsyn av 
brandsäkerhet samt verkande för att alla typer av olyckor förebyggs) samt sotning. 
 
Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan mellan de kommunala 
räddningstjänsterna i Sverige, så har det under senare år blivit nödvändigt med omfattande 
samverkan. Att samverka mellan räddningstjänsterna är en lagstadgad skyldighet, samtidigt som 
räddningschefen (och räddningsnämnden) har fullt ansvar för räddningstjänstens organisation och 
förmåga inom nämndens geografiska ansvarsområde. Ansvaret handlar både om planeringsmässig 
förmåga samt minutoperativ sådan. 
 
Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång tid. Detta ledde till många 
och omfattande bränder som lyfte upp behovet av samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt. 
Troliga framtida klimatscenarios gör också gällande att extremväder kommer att vara mer frekvent 
förekommande. 
 
Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som kommunerna har att 
hantera. Diverse utredningar har också gjorts som belyser dessa och andra utmaningar som 
räddningstjänsten har i framtiden: 
 

 Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden 
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Räddningstjänsten Öland  

 

Sida 2 av 3 

 Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare kommunal räddningstjänst 
 

 Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018  
 
Dessa utredningar pekar på flertalet brister inom kommunal räddningstjänst. Bristerna gäller framförallt 
ledning av stora och komplexa räddningstjänstuppdrag. Med anledning av detta så föreslår flera 
utredningar utökad samverkan mellan räddningstjänsterna för att på ett effektivare sätt kunna hantera 
långvariga insatser, flera samtidiga insatser och komplexa räddningsinsatser. Det föreslås nya lagkrav 
som väntas träda i kraft i jan 2021 med omställningstid till jan 2022 där det bland mycket annat 
kravställs en ständigt övergripande systemledning av räddningstjänst.  
 

Kommande lagkrav 
Regeringens proposition om en effektivare kommunal räddningstjänst föreslår bland mycket annat 
följande. Förslaget föreslås träda i kraft 1 jan 2021, med ett omställningsår och idrifttagande i jan 
2022. Därefter kan statens tillsyn över kommunernas räddningstjänster påbörjas. 
 

 Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, i vilket en övergripande ledning 
ständigt ska upprätthållas. (Inre befäl i en ledningscentral) 
 

 Med en sådan funktion finns också kontinuerligt en tillgänglig och fast kontaktpunkt i tjänst i de 
kommunala räddningstjänsterna vilket underlättar för alla organisationer som behöver 
samverka med eller annars kontakta den kommunala räddningstjänsten. 
 

 Kravet på tillgänglighet får anpassas till de olika uppgifter som ingår i den övergripande 
ledningen. För vissa uppgifter, t.ex. att följa upp insatsledningen samt disponera och prioritera 
de resurser som finns i beredskap, måste det finnas befattningshavare som omedelbart kan 
fatta beslut (Inre befäl platsbundet till ledningscentral). 
 

 För beslut på en högre nivå kan det räcka att det finns befattningshavare som är tillgängliga 
när behov uppstår (Räddningschef i beredskap).  
 

 Den övergripande ledningen ska vid samverkan mellan kommuner utövas gemensamt.   
 

När det gäller hur kommunerna ska uppnå kraven enligt ovan har det övervägts om det borde ske 
genom en tvingande reglering för kommunerna att ingå i gemensamma räddningstjänstorganisationer 
med ny geografisk indelning.  
 
Det är i den riktning många räddningstjänster i vår omvärld har gått och många kommuner i Sverige 
har de senaste decennierna på eget initiativ gått in i sådan samverkan. En sådan ordning skulle kunna 
uppnå syftet med regleringen på ett effektivt sätt.  
 
Gällande tvingande reglering om geografisk indelning så har det alternativet avslagits då man anser 
att det är kommunerna själva som bäst kan avgöra hur kraven ska uppfyllas. 
 
Det framgår att vid samverkan bör områdena inte bli för små resursmässigt men inte heller för stora 
eftersom detta riskerar att skapa en distans till de pågående räddningsinsatserna och övrig kommunal 
verksamhet. Dessa avvägningar kan bli särskilt påtagliga i de delar av landet där befolkningstätheten 
är låg.  
 

Uppfyllelse av framtida lagkrav 
För att på mest effektivt sätt möta framtida lagkrav vill räddningscheferna i kommunerna enligt ovan 
utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation i form av ett räddningstjänstförbund. 
Räddningscheferna är eniga om att regionen genom samutnyttjande av befintliga resurser kommer ha 
möjlighet att möta statens framtida krav på ledning av kommunal räddningstjänst. I samband med 
sådan utredning skall det undersökas och jämföras vilka satsningar som behöver göras på respektive 
organisations räddningstjänst för att uppfylla framtida krav inom befintlig organisation om det inte 
genomförs en förbundsbildning.  
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Räddningstjänsten Öland  

 

Sida 3 av 3 

Befintlig samverkan 
Redan idag samverkar kommunerna i Kalmar län gällande operativ räddningstjänst. De sex södra 
kommunerna i länet har sedan maj 2020 en gemensam operativ ledningsstruktur. Detsamma gäller 
Högsby, Mönsterås och Oskarshamn kommuner. Dessa två områden planerar nu att ha en 
gemensam operativ ledningsstruktur som driftsätts under första kvartalet 2021. Det blir då nio av 
länets tolv kommuner som har en gemensam och övergripande ledning av operativ räddningstjänst.  
 
Systemet enligt ovan planerar för ett införande av ett Inre befäl på ledningscentralen i Kalmar under 
2021 för att ha ställt om verksamheten till jan 2022 då de nya lagkraven föreslås träda i kraft. Detta 
kommer sedan fungera som ett delsystem i RSÖS ( se nedan). Inom RSÖS planeras för 
ledningscentraler med inre befäl på fyra platser som ska kunna stötta varandra vid ansträngt läge. 
Observera att denna samverkan är nödvändig, men löser inte problematiken beskriven enligt ovan.  
 

Samverkansregionen RSÖS 
Samverkan mellan 5 län (Kalmar, Östergötland, Blekinge, Jönköping och Kronoberg) infördes på prov 
inför sommaren 2019. Samverkan innebär att de 5 län som omfattas har en gemensam funktion i 
beredskap, en inriktnings- och prioriteringsfunktion (IPF). Det finns förberedda samverkansformer som 
snabbt kan aktiveras för att fördela resurser mellan organisationerna i dessa fem län för att 
gemensamt skapa slagkraft i händelse av en större räddningsinsats mot exempelvis skogsbrand. Vid 
en större händelse i regionen så aktiveras IPF och beställning av resurser från dessa fem län 
administreras via IPF som kan börja agera omedelbart när behovet uppstår 
Under 2020 sker omfattande planering inom RSÖS för att gemensam möta de nya krav som kommer 
att ställas på kommunal räddningstjänst.  
 
 
 

 
Rutger Ekbrand 
Räddningschef 
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§ 258 Dnr 2018/58 001 KS 
 
Organisationsöversyn Teknisk service 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  godkänna inrättningen av en teknisk avdelning inom kommunledningsförvalt-

ningen. 

att  inrätta tjänsten teknisk chef underställd kommunchefen. Medel för inrättande 
av teknisk chef får hanteras inom kommunstyrelsens ram genom omdispone-
ring av resurser. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har under året återfört gata/park, hamnar, kost samt städ med sam-
lastning och transport.  Dessa har tillfälligt placerats inom kommunledningsförvalt-
ningen tillväxtavdelning respektive direkt under kommunchefen. Tidigare har kom-
munens övertagit förvaltningen av verksamhetslokaler och byggt en fastighetsfunk-
tion under kommunens ekonomiavdelning, för ändamålet. 

Kommunchefen fick i samband med återförandet i uppdrag av kommunstyrelsen 
2020-01-28 § 19 att lägga fram förslag på lämplig organisering inom kommunled-
ningsförvaltningen för de överförda verksamheterna samt att i samråd med verk-
ställande direktör för Borgholm Energi AB se över organisationen av övrig verk-
samhet som bedrivs av Borgholm Energi AB för optimerad styrning och effekt. 

Utöver detta förslag pågår därför bland annat diskussioner om en gemensam fas-
tighetsfunktion för kommunen och Borgholm energi för att få till en effektiv och än-
damålsenlig organisation i ett koncernperspektiv. Detta lyfts också i PWC:s utvär-
dering av kommunledningsförvaltningens organisation. 

Bedömning 
Flytten av den skattefinansierade verksamheten (gata/park, hamnar, kost samt 
städ med samlastning och transport) från Borgholm Energi AB till kommunen har 
inneburit en förenklad styrning och mindre kontroll i enlighet med målet med orga-
nisationsjusteringen. Den interna dialogen har förbättrats vilket också bidragit till att 
resurser kunnat läggas på effektivisering. Vad gäller kommunens fastighetsfunktion 
så finns uppdrag att se över dels en koncerngemensam fastighetsfunktion dels en 
organisering av allmännyttiga bostäder i eget bolag. 

Placeringen av verksamheterna är emellertid inte ändamålsenligt eller optimal. Va-
re sig tillväxtchef eller kommunchef har utrymme att leda verksamheterna på sikt. 
Därför bör de tekniska verksamheterna organiseras för sig. Någon ny förvaltning 
eller politisk påbyggnad i form av särskild nämnd rekommenderas inte då vi nu är 
på väg att få till en kultur där vi arbetar tillsammans för att säkerställa bra tjänstele-
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veranser. Fokus ska fortsatt vara att få ihop våra samlade resurser i en så effektiv 
och operativ organisation som möjligt. 

Därför förordas att en teknisk avdelning inrättas inom kommunledningsförvaltning-
en som innehåller enhet för gata/park och hamnar, kostenhet, städlokalvårdsenhet 
med samlastning och transport samt kommunens fastighetsenhet.  

För den politiska styrningen av verksamheterna kan övervägas inrättandet av ett 
tekniskt utskott under kommunstyrelsen. Detta för att avlasta kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
______________
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§ 268 Dnr 2020/215 020 KS 
 
Visselblåsarfunktion i Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  införa en visselblåsarfunktion.   

Ärendebeskrivning 
Samarbetsorganet CESAM har tillsammans med kommunchefen arbetat fram ett 
förslag till visselblåsarfunktion som syftar till att medarbetare och förtroendevalda 
ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande 
ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på 
ett korrekt sätt. 

Fackliga representanter på CESAM hade 2020-10-28 inga synpunkter framkom-
mer, mer än vikten av att arbetsgivaren följer upp att det fungerar. 

Till dagens sammanträde lämnas förslaget för kommunstyrelsen bereda frågan.  

Beslutsunderlag 
Visselblåsarfunktion i Borgholms kommun - 2020-10-28 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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Visselblåsarfunktion i Borgholms kommun 
 

Visselblåsarfunktionen 
Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och 
förtroendevalda ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i 
ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett 
korrekt sätt. 
Syftet med funktionen är att synliggöra särskilt allvarliga oegentligheter, som av någon 
anledning riskerar att inte nå fram till rätt adressat. En visselblåsarfunktion gör också att 
kommunen blir mer öppen och transparant i myndighetsutövningen och förvaltning av 
skattepengar. 

När ska funktionen användas? 
Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av en person 
i ledande ställning när kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara 
möjliga eller lämpliga att använda. 
Den normala rutinen är att anställda ska anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter eller 
andra fel som upptäcks till sin närmaste chef. Det kan dock finnas situationer eller fall där 
detta inte är möjligt. Det kan till exempel vara att misstankarna rör den egna chefen, eller att 
den personen som anmäler är rädd för att bestraffas för sin anmälan. Det är viktigt att 
poängtera att det är först när dessa kanaler inte är möjliga att använda som 
visselblåsarfunktionen ska användas. En visselblåsarfunktion ska därför ses som ett 
komplement om den vanliga rutinen inte skulle fungera. 

Allvarliga oegentligheter 
Det är inte möjligt att uttömmande räkna upp vad som faller in under begreppet "allvarliga 
oegentligheter". Nedanstående punkter få därför ses som en exemplifiering. 

• Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och 
förfalskning 

• Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen 
• Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön 
• Allvarliga former av diskriminering och trakasserier 
• Försök att täcka över något av ovanstående 
• Jäv i alla former av situationer 
• Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning 

Personer i ledande ställning 
Med person i ledande ställning avses exempelvis chefer inom förvaltningen eller kommunala 
bolag. Det kan också avse personer i ledningsgrupp, andra chefer och politiker. Med 
nyckelperson menas en anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut 
inom kommunen eller kommunkoncernen. Andra personer med självständig beslutanderätt 
kan exempelvis vara tjänstemän med en delegation att fatta beslut. 
Brott eller allvarligt olämpligt beteende begångna av andra än personer i nyckelpositioner 
eller i ledande ställning inom koncernen ska inte rapporteras via visselblåsarfunktionen. 
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Gällande lagstiftning 
Den 1 januari 2017 trädde ny arbetsrättslig lagstiftning i kraft, lag (2016:749) om särskilt 
skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen 
inskränker inte det skydd som kan gälla på annan grund. 

Vem kan anmäla? 
Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd eller förtroendevald i kommunen 
och dess bolag. 

Hur gör man en anmälan? 
Borgolms kommuns personalutskott ansvarar för visselblåsarfunktionen.  
Det finns flera olika anmälningskanaler. 

• Personligt besök hos HR-avdelningens personakonsulent som lotsar dig rätt 
• Via brev märkt Visselblåsarfunktionen 
• E-post visselblas@borgholm.se 
• Via e-tjänst som kommer finnas på kommunens Intranät (insidan) under rubriken 

oegentligheter och korruption 
Efter att en anmälan är mottagen och registrerad bedömer personalutskottet om ärendet ska 
lämnas över till kommunens upphandlade juridiska biträde som låter utreda ärendet vidare. 
Utredningens huvudsakliga syfte är att bedöma trovärdighet och sakriktighet samt de 
framförda uppgifterna/misstankarna i anmälan är befogad. 
Utredningen kan exempelvis komma att resultera i en polisanmälan, att ärendet läggs ned 
eller som en rekommendation till berörd nämnd. 
Skulle anmälan rikta sig mot någon som har ansvar för funktionen deltar denne självklart inte 
i någon del av ärendet handläggning, utan ärendet överlämnas direkt till det upphandlande 
juridiska ombudet av HR-avdelningens personalkonsulent 

Blir en anmälan offentlig? 
En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sätt en allmän handling. Om det inte finns 
en tillämplig sekretessbestämmelse till exempel 19 kap. 9 § i offentlighets- och 
sekretesslagen blir handlingen offentlig. 
Såväl uppgifterna i anmälan som identiteten på uppgiftslämnaren omfattas av reglerna om 
offentlighet och sekretess och ett utlämnande måste prövas i varje enskilt fall i enlighet med 
reglerna i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 (OSL). En person som vill vara 
anonym ska därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband 
med en anmälan. 
Personalutskottet kommer inte att göra några efterforskningar för att identifiera vem som 
lämnat en anonym anmälan. Kommunen kan ändå inte garantera att en uppgiftslämnare 
förblir anonym beroende på lagstiftningen (OSL). 

Uppföljning och kontroll av visselblåsarfunktionen 
Antal inkomna ärenden samt beslut redovisas till Kommunstyrelsen två gånger per år.
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§ Klicka här för att ange text. Dnr 2020/59 KS 
 
Extra julgåva till vår baspersonal 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott föreslår kommunsty-
relsen 
att  ge kommunens medarbetare, med minst 40% tjänstgöring per månad, som 

arbetar inom våra kärnverksamheter (äldreomsorg, LSS, förskola, skola, 
kost, städ och gata/park) en extra julgåva i form av tre presentkort om 90 
kronor vardera att lösa in i valfri restaurang för avhämtning av ”take away” 
lunch. Julgåvan ska lösas in senast under januari 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har tidigare beslutat att ge samtliga anställda en julgåva motsvarande 
300 kronor i form av presentkort. För att understryka arbetsgivarens uppskattning 
föreslås en extra julgåva till de medarbetare som direkt sköter våra kärnverksam-
heter, under stor press och ofta med skyddsutrustning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-08 269   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 269 Dnr 2020/196 004 KS 
 
Dokumenthanteringsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslår kommunfull-
mäktige 
att  anta strukturen i den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen för 

Borgholms kommun 

att  ge nämnderna i uppdrag att anta respektive bilagor som berör deras verk-
samhetsområde 

att  dokumenthanteringsplanen börjar gälla omgående. 

att  ge administrativa chefen, kommunledningsförvaltningen i uppdrag att löpan-
de revidera bilagor 1.1 – 1.6. 

Härutöver föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen beslutar 

att  ge administrativa chefen i uppdrag att tillsammans med IT-chefen ta fram 
förslag på ett godkänt digitalt mellanarkiv till Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning 
Den administrativa enheten har på uppdrag av kommunchefen arbetat fram ett för-
slag på ny kommungemensam dokumenthanteringsplan. Den är framtagen enligt 
Sydarkiveras ”VerkSAM plan-mall” och innehåller de klassificeringsstrukturer som 
krävs för ett digitalt bevarande hos Sydarkivera. Dokumenthanteringsplanen be-
skriver hur handlingar som hanteras i våra verksamheter skall hanteras, bevaras 
och gallras.  

Kommunstyrelsen är kommunens lokala arkivmyndighet. Ansvaret för arkivvården 
delas med den gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om, beslu-
tar om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncernens sam-
lade verksamhet efter samråd med Sydarkivera och ansvarar för vården av arkiv i 
den mån att dessa överlämnats till den lokala arkivmyndigheten. Arkivlagen och 
arkivreglementet ger kommunstyrelsen ett preciserat ansvar för sina dokument och 
arkiveringen av dessa. Mer och utförlig information finns att läsa i bilaga 3, Arkiv-
handbok för Borgholms kommun. Denna Arkivhandbok ersätter riktlinjer för doku-
ment- och ärendehantering  beslutad av kommunstyrelsen 2013-03-14 § 52. 

Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är indelad i områden, en 
bilaga för varje område (exempelvis ekonomi, socialnämnden, HR med flera). Bila-
gorna 1.1 ”Demokrati och ledning” och 1.2 ”Intern service” i dokumenthanterings-
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-08 269   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

planen anses omfatta de kommungemensamma riktlinjerna för dokument som rör 
samtlig verksamhet i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-20. 

Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för Borgholms kommun, 2020-11-
19 

Bilaga 1.1 Demokrati och ledning, 2020-11-20. 

Bilaga 1.2 Intern service, 2020-11-20. 

Bilaga 1.3 Ekonomi, 2020-11-20. 

Bilaga 1.4 HR (Lön och personal), 2020-11-20. 

Bilaga 1.5 Teknisk verksamhet (Kost, städ, fastighet, gata/park och hamnar), 2020-
11-20. 

Bilaga 1.6 Ledning, stöd och utveckling (KLF och Tillväxtenheten), 2020-11-20. 

Bilaga 1.7 Bygg, 2020-11-20. 

Bilaga 1.8 Miljö, 2020-11-20. 

Bilaga 1.9 Socialnämnden, 2020-11-20. 

Bilaga 1.10 Utbildningsnämnden, 2020-11-20. 

Bilaga 2 Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar av ringa och tillfällig be-
tydelse i Borgholms kommun 2020, 2020-11-20. 

Bilaga 3 Arkivhandbok, 2020-11-20. 

Bedömning 
På sikt bör kommunen kunna besluta om ett generellt gallringsbeslut av pappers-
handlingar, då vi strävar mot ett helt digitalt arbetssätt. Innan ett sådant gallrings-
beslut kan tas måste vi säkerställa sökbarheten av handlingar hos de verksamhe-
ter som inte kan överlämna sina digitala handlingar till slutarkiv, utan behöver kun-
na behålla sökbarheten. När information i verksamhetssystem överförs till e-arkiv 
för slutarkivering försvinner sökbarheten i verksamhetssystemet. Därför föreslås 
kommunstyrelsen att ge administrativa- och IT-chefen att ta fram förslag på god-
känt digitalt mellanarkiv som är möjligt att koppla till Borgholms kommuns diarie 
samt verksamhetssystem och som på så sätt skulle hjälpa enheterna att behålla 
sökbarheten i sina verksamhetssystem.  

Dock kvarstår krav på att vissa handlingar bevaras analogt, på papper, till exempel 
protokoll och avtal. Utöver vad som framgår i dokumenthanteringsplanen ska samt-
liga verksamheter göra en ordentlig genomlysning av sina processer och handling-
ar för att vi ska säkerställa en rättssäker hantering av kommunens analoga och di-
gital handlingar enligt beslut av kommunstyrelsen 2017-11-21 § 204. 

94



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
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Dokumenthanteringsplanen kommer att revideras årligen, där komplettering av 
planen utifrån ett utökat digitalt arbetssätt, samt komplettering av informationssä-
kerhet kommer att beaktas. 

Konsekvensanalys 
Om negativt beslut, kommer inte Borgholms kommun följa Arkivlagen 
(1990:782). 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunledningsförvaltningen 
Arkivarie 
Administrativa enheten 
Socialförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Sydarkivera för kännedom 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (3) 
2020-11-20 2020/196 
     

 
Handläggare 
Helena Johansson 
Administratör 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 050  Helena.Johansson@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Tjänsteskrivelse - Dokument- och gallringsplan Borgholms kommun 

Förslag till beslut  
 
att  anta strukturen i den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen för 

Borgholms kommun 

att  ge nämnderna i uppdrag att anta respektive bilagor som berör deras verk-
samhetsområde 

att  dokumenthanteringsplanen börjar gälla omgående. 

att  ge administrativa chefen, kommunledningsförvaltningen i uppdrag att löpande 
revidera bilagor 1.3 – 1.6. 

att  kommunstyrelsen ger administrativa chefen i uppdrag att tillsammans med IT-
chefen ta fram förslag på ett godkänt digitalt mellanarkiv till Borgholms kom-
mun. 

Ärendebeskrivning 
Den administrativa enheten har på uppdrag av kommunchefen arbetat fram ett för-
slag på ny kommungemensam dokumenthanteringsplan. Den är framtagen enligt 
Sydarkiveras ”VerkSAM plan-mall” och innehåller de klassificeringsstrukturer som 
krävs för ett digitalt bevarande hos Sydarkivera. Dokumenthanteringsplanen beskri-
ver hur handlingar som hanteras i våra verksamheter skall hanteras, bevaras och 
gallras.  

Kommunstyrelsen är kommunens lokala arkivmyndighet. Ansvaret för arkivvården 
delas med den gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera. Kommunstyrelsen an-
svarar för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om, beslutar 
om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncernens samlade 
verksamhet efter samråd med Sydarkivera och ansvarar för vården av arkiv i den 
mån att dessa överlämnats till den lokala arkivmyndigheten. Arkivlagen och arkiv-
reglementet ger kommunstyrelsen ett preciserat ansvar för sina dokument och arki-
veringen av dessa. Mer och utförlig information finns att läsa i bilaga 3, Arkivhand-
bok för Borgholms kommun. Denna Arkivhandbok ersätter riktlinjer för dokument- 
och ärendehantering  beslutad av kommunstyrelsen 2013-03-14 § 52. 

Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är indelad i områden, en bi-
laga för varje område (exempelvis ekonomi, socialnämnden, HR med flera). Bila-
gorna 1.1 ”Demokrati och ledning” och 1.2 ”Intern service” i dokumenthanteringspla-
nen anses omfatta de kommungemensamma riktlinjerna för dokument som rör 
samtlig verksamhet i kommunen. 
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Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för Borgholms kommun, 2020-11-19 

Bilaga 1.1 Demokrati och ledning, 2020-11-20. 

Bilaga 1.2 Intern service, 2020-11-20. 

Bilaga 1.3 Ekonomi, 2020-11-20. 

Bilaga 1.4 HR (Lön och personal), 2020-11-20. 

Bilaga 1.5 Teknisk verksamhet (Kost, städ, fastighet, gata/park och hamnar), 2020-
11-20. 

Bilaga 1.6 Ledning, stöd och utveckling (KLF och Tillväxtenheten), 2020-11-20. 

Bilaga 1.7 Bygg, 2020-11-20. 

Bilaga 1.8 Miljö, 2020-11-20. 

Bilaga 1.9 Socialnämnden, 2020-11-20. 

Bilaga 1.10 Utbildningsnämnden, 2020-11-20. 

Bilaga 2 Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar av ringa och tillfällig be-
tydelse i Borgholms kommun 2020, 2020-11-20. 

Bilaga 3 Arkivhandbok, 2020-11-20. 

Bedömning 
På sikt bör kommunen kunna besluta om ett generellt gallringsbeslut av pappers-
handlingar, då vi strävar mot ett helt digitalt arbetssätt. Innan ett sådant gallringsbe-
slut kan tas måste vi säkerställa sökbarheten av handlingar hos de verksamheter 
som inte kan överlämna sina digitala handlingar till slutarkiv, utan behöver kunna 
behålla sökbarheten. När information i verksamhetssystem överförs till e-arkiv för 
slutarkivering försvinner sökbarheten i verksamhetssystemet. Därför föreslås kom-
munstyrelsen att ge administrativa- och IT-chefen att ta fram förslag på godkänt digi-
talt mellanarkiv som är möjligt att koppla till Borgholms kommuns diarie samt verk-
samhetssystem och som på så sätt skulle hjälpa enheterna att behålla sökbarheten i 
sina verksamhetssystem.  
Dock kvarstår krav på att vissa handlingar bevaras analogt, på papper, till exempel 
protokoll och avtal. Utöver vad som framgår i dokumenthanteringsplanen ska samt-
liga verksamheter göra en ordentlig genomlysning av sina processer och handlingar 
för att vi ska säkerställa en rättssäker hantering av kommunens analoga och digital 
handlingar enligt beslut av kommunstyrelsen 2017-11-21 § 204. 
Dokumenthanteringsplanen kommer att revideras årligen, där komplettering av pla-
nen utifrån ett utökat digitalt arbetssätt, samt komplettering av informationssäkerhet 
kommer att beaktas. 
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Konsekvensanalys 
Om negativt beslut, kommer inte Borgholms kommun följa Arkivlagen (1990:782). 

 
Administrativa enheten 
 
Martina Ullfors Helena Johansson 
Administrativ chef Administratör 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunledningsförvaltningen 
Arkivarie 
Administrativa enheten 
Socialförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Sydarkivera 
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Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för Borgholms kommun 

1 Inledning 

 Upplägg 1.1
Arkivbeskrivning och dokumenthantering för kommunstyrelsen i Borgholms kommun finns 

samlad i detta gemensamma dokument. Dokumenthanteringsplanen ska uppdateras en 

gång om året. Detta då organisationsförändringar, nya processer och verksamhetssystem 

kan påverka hur vi ska arbeta med vår information. 

Flikarna ”demokrati och ledning” och ”intern service” i dokumenthanteringsplanen anses 

infatta de kommungemensamma riktlinjerna för dokument som rör samtlig verksamhet i 

kommunen. Som bilagor till detta dokument antas sedan övriga nämnder och verksamheters 

dokumenthanteringsplaner. 

 Begreppsförklaring för dokumenthanteringsplan 1.2
 

Verksamhetsområde Beskriver de uppdrag/tjänster/produkter man erbjuder inom 

verksamhetstypen. Endast en rubrik, ingen handling uppstår här. 

 

Processgrupp Används när ett verksamhetsområde innehåller många processer, 

för att skapa överblick. Endast en rubrik, inga handlingar uppstår 

här. 

Process En kedja händelser som visar det arbetsflödet som uppstår i 

processgruppen. Tydlig start och slut med definierad kund och 

syfte. 

Handlingstyp  Den enskilda handlingen som uppstår i en aktivitet i en process. 

 

Aktivitet  Något man gör, t.ex ett moment i en process som gör att 

handlingar uppstår. 

Allmän handling  Handling som inkommit, upprättats eller förvaras hos 

myndigheten. En handling kan vara analog eller digital. 

 

Förvaring Hur dokumentet ska förvaras 

  Avdelningsarkiv är ett mellanarkiv på resp. avdelning 

 Närarkiv är ett arkiv på respektive enhet. 

 Centralarkiv är gemensamt kommunarkiv för slutarkivering. 

 Förvaring får ej ske på tjänsterum, ärenden ska förvaras i 
något av arkiven, i en box eller vagn. 

 

Akter med originalhandlingar får inte tas med hem eller ut på 
möte/besök/samråd. 

Diarieförs Diarieföring på ärende i Borgholm kommuns diariesystem, 

Evolution eller i de utpekade verksamhetssystem som finns. 
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Bevaras  Handlingen ska bevaras för all framtid. Enligt Arkivlagen och 

Offentlighetsprincipen 

- För att ha rätten att ta del av allmän handling 

- För behov av information för rättsskipning och förvaltning 

- För forskningens behov 

Gallras efter 2 år Handlingen ska efter angiven tid förstöras för all framtid. Till 

exempel ”2 år” betyder efter utgången av det kalenderår då 

handlingen upprättades. Gallras både analogt och digitalt. 

 

Gallras vid inaktualitet Handlingen gallras när den inte längre behövs i verksamheten. 

Detta avgör handläggaren själv. Gallras både analogt och digitalt 

Sekretess Vilken § som ligger till grund för sekretessmarkering. 

 

Informations-  

säkerhetsklassning Klassning av dokument. 1=Lindrig skada, 2= Kännbar skada, 

3=Allvarlig skada, 4= Skada för rikets säkerhet, samhällsviktig 

funktion.  

 

Anmärkning Extra information som underlättar förståelsen för handlingarna. 

 

Ansvar Ansvarig nämnd/förvaltning/avdelning för att handlingen bevaras 

eller gallras. 

 

Slutarkiveras Handlingen ska efter angiven tid skickas till kommunarkivet för 

slutarkivering. 

 

Förvaring för Kommunarkivet 

slutarkivering 

 

Klf Förkortning för Kommunledningsförvaltningen 

 

PBL Förkortning för Plan- och bygglagen 
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 Allmänna begrepp 1.3
Att gallra innebär att information förstörs för all framtid. 

- Gallring innebär att förstöra allmän handling. 

- Allmänna handlingar får bara gallras med stöd i ett beslut.

  

Viktiga skäl till att information gallras: 

- Hålla ned kostnader för arkivutrymme. 

- Skapa överblick. Ett arkiv där endast den väsentliga 

informationen återstår blir mer överblickbart. 

- Ett arkiv där handlingar inte gallras blir svåröverskådligt med 

tiden. 

Att bevara menas att handlingar bevaras för all framtid. 

- Enligt Tryckfrihetsförordningen (Offentlighetsprincipen) och 

enligt Arkivlagen. 

- Rätten att ta del av allmän handling. 

- Behov av information för rättskipning och förvaltning 

- För forskningens behov. 

 

Allmän handling är en handling  

- Som det finns ett beslut på 

- Som förvaras, är inkommen eller är upprättad och diarieförd 

inom myndigheten. 

- Kan vara analog eller digital. 

- Kan vara sekretesskyddad enligt offentlighets- och 

sekretesslagen. 

 

Att rensa är att förstöra handlingar som inte är allmänna handlingar. Efter beslut är 

handlingarna allmän handling. 

- Till exempel utkast, kopior, trycksaker eller 

minnesanteckningar rensas. 

- Respektive handläggare ska rensa när ärendet/projektet är 

avslutat. 

- Gem, Post-It lappar och plastfickor ska tas bort innan det 

lämnas för slutarkivering till kommunens centralarkiv. 
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 Lagar och förordningar 1.4
En viktig grund för offentlig verksamhet är Tryckfrihetsförordningen (2 kap 1§) och 

Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). Med stöd av offentlighetsprincipen kan 

allmänheten begära att få ta del av allmänna handlingar. Därför krävs det väl fungerande 

administrativa rutiner i form av registrering, handläggning, hantering av föredragningslistor 

och protokoll samt arkivering. Verksamheten ska ha tillgång till ett diarium för att på enkelt 

sätt hålla ordning på handlingar och kunna överblicka ett ärendes gång under handläggning 

och behandling.  

2  Arkivbeskrivning 

 Arkivmyndighet 2.1
Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndigheten, den lokala 

arkivmyndigheten och kommunens myndighet. 

2.1.1 Gemensam arkivmyndighet 

Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för 

förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen 

Sydarkivera. 

Sydarkiveras ansvarsområden: 

 Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård. 

 Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv. 

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller 

myndighet, med begäran om åtgärd. 

 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera. 

 Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet. 

2.1.2 Lokal arkivmyndighet 

Lokal arkivmyndighet för Borgholms kommun är Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens ansvarsområden: 

 Ansvara för att implementera de förordningar som beskrivs i Arkivlagen (1990:782), 

samt de riktlinjer som Sydarkivera delger. 

 Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncernens 

samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera. 

 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala 

arkivmyndigheten. 

 Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet. 

 Arkiv- och dokumenthantering 2.2
Arkivlagen och arkivreglementet ger kommunstyrelsen ett preciserat ansvar för sina 

dokument och arkiveringen av dessa. För ytterligare information hänvisas till bilagan 

Arkivhandbok för Borgholms kommun. 
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 Redovisning av arkiv 2.3
Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv genom information om vilka slags handlingar som 

finns och hur arkivet är organiserat. Kravet på arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 

tillgodoses genom denna dokumenthanteringsplan. 

Inom kommunen finns följande arkiv: 

Namn Adress Plats Klass Status 

Kommunarkivet Trädgårdsgatan 

20, Borgholm 

Plan 1 Brandsäkert Slutarkiv 

Närarkiv, miljö-och 

byggnadsnämnden 

Östra 

kyrkogatan 10, 

Borgholm 

Plan 2 Brandsäkert Närarkiv 

Närarkiv, KLF, HR-

avd 

Östra 

kyrkogatan 10, 

Borgholm 

Plan 1 Brandsäkert Närarkiv 

Närarkiv, KLF Stab Östra 

kyrkogatan 10, 

Borgholm 

Plan 1 Brandsäkert Närarkiv 

Närarkiv, miljö- och 

byggnadsnämnden 

Åkerhagsvägen Plan 0 Ej 

brandsäker 

Närarkiv 

 

 

Socialnämnden Östra 

kyrkogatan 31, 

Borgholm 

Plan 2 Brandsäkert Närarkiv 

Socialnämnden Östra 

kyrkogatan 31, 

Borgholm 

Plan 2 Brandsäkert Närarkiv 

Utbildningsnämnden A-huset, 

Tullgatan 36, 

Borgholm 

Plan 1 Brandsäkert Närarkiv 

Utbildningsnämnden, 

Köpings skola 

Öjvägen 3, 

Köpingsvik 

Plan 1 Brandsäkert 

kassaskåp 

och rum 

Närarkiv 

Utbildningsnämnden, 

Gärdslösa skola, 

Rälla skola 

Idrottsvägen 1, 

Borgholm 

Plan 1 Brandsäkert 

kassaskåp 

Närarkiv 

Utbildningsnämnden, 

Slottsskolan 

Södra 

Esplanaden 28, 

Borgholm 

Plan 1 

och 2 

Brandsäkert Närarkiv 

Utbildningsnämnden, 

Viktoriaskolan 

Kungsgatan 19, 

Borgholm 

Plan 1 Brandsäkert Närarkiv 
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Utbildningsnämnden, 

Åkerboskolan 

Löttorpsvägen 

14, Löttorp 

   

 Arkivförteckning 2.4
Arkiv som överlämnats till kommunarkivet förtecknas av detta arkiv. Arkiv som överlämnats 

till Sydarkivera förtecknas av Sydarkivera. 

Sydarkiveras arkivförteckning skall även finnas förtecknad i kommunarkivet. 

Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet och som 

instrument för kontroll av arkivet. 

Kommunarkivet ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om 

information saknas. 

 Gallring 2.5
Kommunens handlingar gallras med stöd av denna dokumenthanteringsplan. 

 Historik  2.6
Kommunens område motsvarar socknarna: Alböke, Bredsättra, Böda, Egby, Föra, 

Gärdslösa, Högby, Högsrum, Källa, Köping, Långlöt, Löt, Persnäs, Runsten och Räpplinge.  

1816 bildades Borgholms stad som 1863 bildade en stadskommun.  

1862 bildade socknarna landskommuner med motsvarande namn. 

1952 slogs landskommunerna ihop till 4 kommuner; Gärdslösa, Köpingsvik, Ölands Åkerbo 
och Borgholms stad. 

1971-1974 bildades Borgholms kommun. 1974 införlivades Ölands Åkerbo kommun i 
nuvarande Borgholms kommun. 

 Arkivbeständigt material 2.7

2.7.1 Papper 

Arkivbeständigt papper är utformat för att vara beständigt under lång tid. Det 

kopieringspapper som köps in via kommunens avtal ska vara arkivbeständigt och uppfylla 

riksarkivets RA-FS 2006:4. Om kommunen bedömer att vissa handlingar kommer utsättas 

för omfattande hantering och användning skall Arkiv 80-papper användas. 

2.7.2 Pennor 

För skrift i allmänna handlingar ska pennor med arkivbeständigt bläck användas. Pennornas 

bläckpatron ska vara märkt med svenskt arkiv, SP certifierad. Observera att dokumentäkta 

och arkivbeständigt bläck inte är detsamma. 

2.7.3 Kopiatorer och skrivare 

Kopiatorer och skrivare ska framställa handlingar med en beständig skrift. Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut (SP) testar kopiatorer och skrivare och godkänner utrustning som lever 

upp till de krav som Riksarkivet ställer. De kopiatorer och skrivare som används enligt 

Borgholms kommuns avtal ska vara godkända. Observera att skrivare utom kommunens 

avtal inte säkerställer dessa krav. 
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Tänk på att använda enkelsidig utskrift för handlingar som ska bevaras, enligt RA-FS 2010:2. 

Det gäller både för arkivexemplar som ska bevaras hos kommunen och handlingar som kan 

komma att bevaras hos andra myndigheter eller enskilda.  

2.7.4 Annat skadligt material 

Vissa material missfärgar, skadar eller påskyndar nedbrytningen av papper. En del material 

ska överhuvudtaget inte användas. Andra kan användas men ska plockas bort senast när 

handlingarna skickas till kommunarkivet. Tänk på att till exempel gem kan börja rosta redan 

efter ett par år. Häftklamrar får dock användas om handlingar annars riskerar att skingras. 

Använd inte:  

 Reklampennor eller pennor med andra färger än blått eller svart  

 Överstrykningspennor  

 Färgat papper 

 Tejp (bryts snabbt ner och skadar pappret)  

 Korrigeringsvätska och tejp, t.ex. Tipp-Ex (vätskan och tejpen torkar och 

ramlar bort med tiden och kvar finns bara den felaktiga skrivningen, stryk 

istället över det felaktiga och skriv med arkivbeständig penna jämte)  

Plocka bort: 

 Självhäftande notislappar (lim och färg missfärgar annat papper)  

 Gem  

 Gummiband  

 Plastfickor  

 Pärmregister av plast  

och annat som missfärgar, skadar eller påskyndar nedbrytningen av pappret.  

 Förvaring av handlingar  2.8

2.8.1 Förvaring av pappershandlingar 

Arkivlokaler och arkivskåp   

Arkivhandlingar ska förvaras så att de skyddas från obehörigas åtkomst, stöld, brand, fukt 

och annan skadlig miljöpåverkan. Arkivlokal eller särskilda arkivskåp kan användas. Krav 

som ska ställas på arkivlokaler finns i Riksarkivets författningssamling (RA-FS 2013:4). För 

att dokumentskåp och arkivlokaler som är godkända ska uppfylla kraven är det viktigt att 

vara noggrann med att:  

 Dörren till arkivet är stängd när ingen är i arkivet.  

 Dörren är låst när ingen är i närheten.  

 Ljuset alltid släcks när arkivet låses.  

 Arkivet inte används som förråd (till exempel för julprydnader och gamla 

datorer)  
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Särskilda krav ställs på förvaring av sekretesshandlingar. Sekretesshandlingar ska alltid 

förvaras inlåsta eller på annat sätt skyddade från obehöriga. Om en pärm eller mapp 

innehåller handlingar som kan omfattas av sekretess så bör det framgå. Detta för att inte 

riskera att sekretessreglerade handlingar lämnas ut av misstag. Sekretessreglerade uppgifter 

kan till exempel finnas i handlingar som rör medarbetarsamtal och lönesamtal, personalakter, 

elevakter och skyddsobjekt. Om handlingarna förvaras i ett låst närarkiv behöver de inte 

förvaras inlåsta i aktskåp. 

Tillgängligheten till alla arkivlokaler ska vara kontrollerad och begränsad. Endast personal 

som behöver det ska ha tillgång till nyckel till dokumentskåp och närarkiv. Alla vardagar ska 

det dock finnas någon som kan öppna utrymmet. Arkivombudet ansvarar för dokumentskåp 

och närarkiv och ska kontrollera att de pärmar som sätts in är rensade. 

2.8.2 Elektroniska handlingar 

Samma regler gäller för elektroniska handlingar som för pappershandlingar. Elektroniska 

handlingar måste förses med uppgifter om vem som upprättat handlingen, när den är 

upprättad, vad den handlar om (så kallad metadata), precis som pappershandlingar.  

E-postmeddelanden och annat som hör till ett ärende ska diarieföras, och en utskrift av 

meddelandet ska läggas till akten om det är av beslutsgrundande innehåll. 

  E-arkiv 2.9
Med e-arkiv kan kommuner och regioner spara sin digitala information. Alla kommuner och 

regioner har ett ansvar att spara sin information, oavsett om den är digital eller i 

pappersform. Det framgår i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och annan lagstiftning. Att 

enbart bevara all information i verksamhetssystem kan leda till förlust av information för alltid. 

Verksamhetssystemen har en begränsad livslängd och är inte anpassade för att kunna 

hantera information över mycket lång tid. Det behövs ett e-arkiv för att kunna bevara 

organisationens digitala information för all evighet. 

(https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/earkiv.350.html ) 

När information i verksamhetssystem överförs till e-arkiv för slutarkivering försvinner 

sökbarheten i verksamhetssystemet.  

Verksamheter som behöver ha sin information kvar länge kan ha särskilda system som kan 

kallas mellanarkiv. Till de digitala mellanarkiven överförs den information som inte behövs 

dagligen i myndighetens verksamhet men som mer eller mindre frekvent används som 

underlag i handläggningen. (https://wiki.sydarkivera.se/wiki/E-arkiv ) 

Viss information som ofta efterfrågas av kunder eller som behövs tillgång till i handläggning 

av ärenden kan vara av vikt att spara i ett digitalt mellanarkiv. Exempel på sådana handlingar 

kan vara miljö-och bygglovshandlingar. Handlingar i ett digitalt mellanarkiv ägs och förvaltas 

fortfarande av den kommunala myndigheten. 

Arkivering av elektroniska handlingar 

Om elektroniska handlingar ska skrivas ut för att bevaras för framtiden eller om 

informationen ska arkiveras digitalt ska framgå av myndighetens dokumenthanteringsplan.  

I det av kommunfullmäktige antagna arkivreglementet (KF § 195, 2017) framgår att 

handlingar ska bevaras digitalt och inkommande analoga handlingar ska scannas in i 

verksamhetssystem så långt det är möjligt. 

108

https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/earkiv.350.html
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/E-arkiv


 

Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för Borgholms kommun 

3 Organisation 

I Borgholms kommun finns förutom kommunfullmäktige fyra större 

nämnder/styrelser: kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och 

utbildningsnämnden. Varje styrelse/nämnd ansvarar för sina verksamhetsområden.  

Till varje nämnd finns en förvaltning, som kan bestå av flera olika verksamheter och enheter. 

I de olika förvaltningarna arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det 

som politikerna fattar beslut om. Det är alltså den politiska organisationen som styr 

förvaltningarna. I Borgholms kommun finns från och med 2019-01-01 tre förvaltningar – 

kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen samt 

förvaltning för det kommunala bolaget Borgholm Energi ABs verksamhet. 

Förutom ovanstående nämnder ska det enligt lag (KL 2017:725) finnas  

Valnämnden som organiserar och ser till att de allmänna valen genomförs. 

Valberedningen som föreslår vilka förtroendevalda som ska ingå i de olika 

nämnderna/styrelserna efter de allmänna valen. 

Kommunrevisionen som har till uppgift att granska all kommunal verksamhet. 

Dessutom finns även Ölands Kommunalförbund som är ett samverkansorgan mellan de 

båda kommunerna på Öland. 

4 Gallring av handlingar av ringa och tillfällig betydelse. 

Den vardagliga kommunikationen lämnar allt fler spår i form av inlägg, meddelanden och 

loggar. När kommunikationen sker i arbetet hos en kommun blir spåren allt som oftast 

allmän information. En stor del av den vardagliga kommunikationen har både liten och 

kortvarig betydelse för verksamheten som bedrivs. Därför behöver den inte sparas 

längre än nödvändigt. Däremot behövs det tydliga regler för att allmänheten ska veta 

vilken information som raderas (gallras/förstöras), eftersom allmänheten har rätt till insyn 

i kommunernas verksamhet. 

 

En gallringsplan för information som har liten och kortvarig betydelse är en förutsättning 

för att komma igång med den digitala ”sophanteringen". Först då är det möjligt att börja 

slänga allt ”skräp” som kommer in till myndigheterna, skickas ut eller registreras i olika 

loggfiler. Se bilaga 2, Gallringsplan för handlingar av ringa och tillfällig betydelse.  
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5 Bilagor 

 

Bilaga 1 Kommungemensam dokumenthanteringsplan, Borgholms kommun 

1.1 Demokrati och ledning 

1.2 Intern service 

1.3 Ekonomi 

1.4 HR (personal + lön) 

1.5 Teknisk verksamhet (kost, städ, fastighet, gata/park, hamnar) 

1.6 Ledning, stöd och utveckling (KLF + Tillväxtenheten) 

1.7 Bygg  

1.8 Miljö 

1.9 Socialnämnden 

1.10 Utbildningsnämnden 

Bilaga 2 Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse i 

Borgholms kommun 

Bilaga 3 Arkivhandbok Borgholms kommun 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
A B C D A Verksamhetsområde, B-C 

Processgrupp/huvudprocess , D Handlingstyp
Kommentarer 
D=Diarium/V=Verks
amhetssyst.

Gallras/ Bevaras Sekretess (§) Informations-
säkerhetsklassnin
g 1=Lindrig skada 
2=Kännbar skada 
3=Allvarlig skada 
4=Skada för rikets 
säkerhet, 
samhällsviktig 
funktion

Förvaringspl
ats/registrer-
ing 
(verksamhet
ssystem, 
verksamhets
nära arkiv 
för digital 
information 
och/eller 
närarkiv 
eller 
mellanarkiv 

 

Ansvar 
(nämnd, 
förvaltning
/avdelning)

Original/kopia 
(analogt eller 
digitalt, avvikelser 
markeras)

Sortering (vid analog 
arkivering)

Till slutarkiv (när 
informationen 
inte längre 
behövs i 
verksamheten)

Anmärkning

1  DEMOKRATI OCH LEDNING
1 1 Politiska partier och val
1 1 1 1 Hantera valkretsar och valdistrikt

Kartor och kodförteckningar för valdistrikt Registreras D Bevaras 3 Evolution Digitalt 5 år
Statistik, underlag Registreras D Bevaras 3 Evolution Digitalt 5 år
Förslag till ny valkretsindelning Registreras D Bevaras 3 Evolution Digitalt 5 år
Register över valdistrikt Registreras D Gallras vid inaktualitet 3

Evolution Digitalt

 Informationen om valdistrikten finns bara i digitalform i 
besluten till valkretsindelning där även de olika valdistrikten 
nämns.

1 1 1 2 Hantera val- och förtidsröstningslokaler
Register över val och förtidsröstningslokaler Registreras D Gallras vid inaktualitet 3

Evolution Digitalt
Gallras vid uppdatering

Inspektionsrapport över val och förtidsröstningslokaler Registreras D Bevaras 3
Evolution 5 år

Bokningslista vallokaler Registreras D Gallras vid inaktualitet 3 Evolution Digitalt Gallras när valet vunnit laga kraft
1 1 1 3 Hantera valmaterial Hanteras som fysiska handlingar, tillsammans med material 

för valet.
Inventeringslista valmaterial Gallras vid inaktualitet 3

Analogt
Gallras vid uppdatering

Beställningslista valmaterial Gallras vid inaktualitet 3
Analogt

Gallras efter mandatperioden, när beställning valmaterial gjort 
till kommande val

Följesedel leverans valmaterial Gallras vid inaktualitet 3
Analogt

Gallras när valet vunnit laga kraft

Packlistor Gallras vid inaktualitet 3

Analogt

Gallras vid uppdatering. Den underskrivna listan för respektive 
val/förtidsröstningslokal gallras när valet vunnit laga kraft

Körschema transport till vallokaler Gallras vid inaktualitet 3
Analogt

Gallras vid uppdatering

Oanvänt valmaterial Gallras vid inaktualitet 3
Analogt

Gallras enligt Valmyndighetens/Valnämndens instruktioner. 
Tänk på att använda sekretesslådan för sekretessmaterial

1 1 1 4 Rekrytera, förordna och arvodera röstmottagare
Inbjudan, tidigare röstmottagare Registreras D Gallras vid inaktualitet 2

Evolution Digitalt
Ett exemplar av inbjudan bevaras i diariet

Intresseanmälningar/spontanansökningar Gallras vid inaktualitet 2 Gallras när valet vunnit laga kraft. Förvaras av valnämnden

Förordnande av röstmottagare, delegeringsbeslut Registreras D Bevaras 2 Evolution 5 år
Meddelande om förordnande/ej förordnande Gallras vid inaktualitet 2 Gallras när valet vunnit laga kraft

Meddelande/information till röstmottagare Registreras D Gallras vid inaktualitet 2
Evolution

Ett exemplar av inbjudan bevaras i diariet

Register över röstmottagare Gallras vid inaktualitet 2 Gallras vid uppdatering

1 1 1 5 Utbilda röstmottagare
Planering av utbildning Gallras vid inaktualitet 1

Inbjudan, utbildning Registreras D Gallras vid inaktualitet 1
Evolution

Ett exemplar av inbjudan bevaras resten gallras

Informationsmaterial för allmänheten Bevaras 3
5 år

Det som är kommunspecifikt bevaras ett exemplar av i 
kommunarkivet

Närvarolistor Gallras vid inaktualitet 2

Utbildningsmaterial, valmyndigheten Gallras vid inaktualitet 3 Gallras vid uppdatering

Lokala instruktioner Registreras D Bevaras 3 Evolution 5 år Arbetssätt, processer m.m.
1 1 1 6 Informera om val

Kommunikationsplan för val Registreras D Bevaras 1 Evolution 5 år
1 1 2 Genomföra val Allmänna val och folkomröstning - Ta emot och räkna röster

Genomföra förtidsröstning Hanteras som fysiska handlingar, tillsammans med material 
för valet.

Anvisningar från Valmyndigheten och Länsstyrelsen Gallras vid inaktualitet 1

Utbildningsmaterial från Valmyndigheten och 
Länsstyrelsen 

Gallras vid inaktualitet 1

Analogt

Kan gallras (i sekretesslådan) när valet vunnit laga kraft, . Ex 
Rutin för förtidsröstning, Checklista kontrollringning 
valdistrikten

Dagrapport röstlokal Gallras vid inaktualitet 3
Analogt

Gallras när valet vunnit laga kraft

Kvitto hämtning röster i röstlokal Gallras vid inaktualitet 3
Analogt

Gallras efter mandatperioden
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Ifyllda väljarförteckningar Gallras vid inaktualitet 3

Analogt
Gallras efter mandatperioden

Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster Gallras vid inaktualitet 3
Analogt

Gallras efter mandatperioden

Kvitton avseende röster som tagits emot från posten Gallras vid inaktualitet 3
Analogt

Gallras efter mandatperioden

Postfullmakter Registreras D Bevaras 3 Analogt 5 år Nämndsbeslut
Genomföra institutionsröstning
Schema för institutionsröstning Gallras vid inaktualitet

Analogt
Gallras efter mandatperioden

Dagrapport röstmottagning Gallras vid inaktualitet
Analogt

Gallras när valet vunnit laga kraft

Ifyllda väljarförteckningar Gallras vid inaktualitet
Analogt

Gallras efter mandatperioden

Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster Gallras vid inaktualitet
Analogt

Gallras efter mandatperioden

Hantera ambulerande röstmottagare
Bokningsliggare Gallras vid inaktualitet

Analogt
Gallras när valet vunnit laga kraft

Genomföra valdag
Kvittens röstlängd Gallras vid inaktualitet 3 Gallras efter mandatperioden

Röstlängder Registreras D Bevaras 3 Evolution 5 år
Beslut om rätt att ändra/göra tillägg i röstlängd Registreras D Bevaras 3 Evolution 5 år Valnämndens beslut
Tillägg i röstlängden Registreras D Bevaras 3 Evolution 5 år Formella beslut från Länsstyrelsen Registreras och förs in i 

röstlängden p g a rättsäkerheten om rösträtt.
Kvitton leveranser från posten Gallras vid inaktualitet

Pärm Analogt
Gallras efter mandatperioden. Förvaras i pärm fram till gallring

Kvitton leveranser av förtidsröster till valdistrikten Gallras vid inaktualitet
Pärm Analogt

Gallras efter mandatperioden. Förvaras i pärm fram till gallring

Valdistriktets schema valdagen Gallras vid inaktualitet
Pärm Analogt

Gallras efter mandatperioden. Förvaras i pärm fram till gallring

Blankett innehåll röd kasse Se anmärkning Lämnas ifylld till Länsstyrelsen
Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster Gallras vid inaktualitet

Analogt
Gallras efter mandatperioden. Sparas under valperioden

Omslag med tomma ytterkuvert från godkända 
budröster

Gallras vid inaktualitet
Analogt

Sparas under valperioden

Röstkort som samlats upp i vallokaler och 
röstningslokaler

Gallras vid inaktualitet
Analogt

Kan gallras (sekretesslådan) efter valet

Protokoll valdistrikt Se anmärkning Lämnas ifylld till Länsstyrelsen
Resultatbilagor Se anmärkning Lämnas ifylld till Länsstyrelsen
Omslag med röster Se anmärkning Lämnas till Länsstyrelsen
Närvarolistor Gallras efter 2 år Utgör underlag till arvodering. Finns i lönesystemet.
Ankomstlista valnatten Gallras vid inaktualitet

Analogt

Lista över de personer som kommer in från valdistrikten och 
som har tillgång till lokalen där rösterna lämnas till 
kommunen. Listan används av säkerhetsskäl för att veta vilka 
som ska få tillträde till kommunen under valnatten. Används 
för att kryssa av de som anländer

Genomföra onsdagsräkning
Annonsmanus onsdagsräkning (tid och plats) Gallras vid inaktualitet

Digitalt
Brevröster, för sent inkomna Se anmärkning Analogt Gallras efter mandatperioden. Sparas under valperioden
Handlingar rörande rekrytering av rösträknare Registreras D Bevaras Evolution Digialt 5 år Se valnämndensprotokoll
Sammanställning förtidsröster Registreras D Se anmärkning Evolution Digitalt Sparas under valperioden, därefter gallras
Blankett innehåll röd kasse Se anmärkning Lämnas ifylld till Länsstyrelsen
Protokoll valnämndens preliminära rösträkning Se anmärkning Lämnas till Länsstyrelsen
Röstkort Se anmärkning Analogt Kan gallras (sekretesslådan) efter valet
Resultatbilagor Se anmärkning Analogt Lämnas ifylld till Länsstyrelsen

1 1 3 Folkinitiativ Lokala folkomröstningar i samband med ordinarie val
Begäran genomföra folkomröstning Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Namnlistor Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Rapport antal röstberättigade*) Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/beslut Ksau/Ks/Kf Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år

1 1 4 Partistöd
Ansökan Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Uträkning av partistöd Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/Beslut Ksau/Ks/Kf Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Skriftlig redovisning inkl. granskningsintyg Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år

1 2 Politiskt beslutsfattande
1 2 1 Politiska beslut

Protokoll, allmänna Registreras D Bevaras 2
Evolution Analogt och digitaltKronologisk ordning Efter 5 år

Det sammanhängande protokollet för 
fullmäktige/styrelse/nämnd och förbund. 

Besluts- underlag/ utredning, allmänna Registreras D Se anmärkning 1 Evolution Beroende på aktens form, digital eller analog Underlag som tillhör beslutet flyttas från verksamhetssystem 
in i diariet innan beslut, dvs med kallelsen. Respektive 
beslutsunderlag/utredning/yttrande tillhör ärendet/akten

Protokoll, med sekretessparagrafer Registreras D Bevaras 3

Evolution Analogt och digitaltKronologisk ordning 5 år

Det sammanhängande protokollet. 
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Besluts- underlag/ utredning, sekretess Registreras V Se anmärkning 3 Beroende på aktens form, digital eller analog Respektive beslutsunderlag/utredning/yttrande tillhör 

ärendet/akten
Protokoll, myndighetsbeslut Registreras D Bevaras 3 Evolution Analogt och digitaltKronologisk ordning 5 år
Besluts- underlag/ utredning, myndighetsbeslut Registreras V Se anmärkning 3 Beroende på aktens form, digital eller analog Respektive beslutsunderlag/utredning/yttrande tillhör 

ärendet/akten
Protokoll, upphandling Registreras D Bevaras 3 Evolution Analogt och digitaltKronologisk ordning 5 år
Besluts- underlag/ utredning, upphandling Registreras V Se anmärkning 3 Beroende på aktens form, digital eller analog Respektive beslutsunderlag/utredning/yttrande tillhör 

ärendet/akten
Protokollsutdrag Registreras V Se anmärkning 2 Beroende på aktens form, digital eller analog Respektive beslutsparagraf som tillhör ärendet. 
Protokollsanteckningar Se anmärkning 1 Ingår i protokollet
Reservation Se anmärkning 1 Ingår i protokollet
Uppropslistor/ närvarolistor Se anmärkning 1 Ingår i protokollet. 
Omröstningslistor/voteringslistor Se anmärkning 1 Ingår i protokollet
Ljud- och bildupptagningar Registreras V Bevaras 1 Media Flow Pro Digitalt 5 år Gäller endast KS och KF. Sparas i Media Flow Pro
Laglighetsprövning Registreras V Se anmärkning 1 Beroende på aktens form, digital eller analog Respektive laglighetsprövning tillhör ärendet/akten
Förvaltningsbesvär Registreras V Se anmärkning 1 Beroende på aktens form, digital eller analog Respektive förvaltningsbesvär tillhör ärendet/akten
Anslag Gallras efter 2 år 1 Digital Justeringsanslag för protokoll. Finns på digital anslagstavla på 

webb (www.borgholm.se)
1 2 2 Offentlig dialog Medborgarförslag, dialogmöten

Anteckningar från möten Registreras V Se anmärkning 1 Dialogmötesanteckningar tillhör i normalfallet ett ärende/akt 
ex. översiktsplan, kommunens framtida utveckling. Om det 

Medborgarförslag
Medborgarförslag Registreras D Bevaras 1 eller 2 (beror på 

om personen vill 
vara anonym) Evolution Digitalt 5 år

Lämnas in via e-tjänst i Abou, via e-post eller analogt via post

Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/Beslut Ksau/Ks/Kf Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år

1 2 3 Redovisa delegation
Delegationsbeslut Registreras V/ D se 

anmärkning
Se anmärkning 3 Se 

anmärkning
Beroende på 
aktens form, 
digital eller analog

Tillhör respektive ärende/akt. Tjänsteskrivelse och beslut. 
Tillhör inte delegationsbesluten till något ärende så registeras 
det på 1.2.3. Registreras i så fall i D

Delegationslista Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år
1 2 4 Tillfälliga politiska beredningar och styrgrupper Tillsättning och arbete i beredning/styrgrupp med uppdrag 

att utreda särskild fråga
Förslag om att tillsätta beredning eller politisk styrgrupp Registreras D Bevaras 1

Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/Beslut Ksau/Ks/Kf Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år
Minnesanteckningar, protokollsliknande anteckningar Registreras V/ D se 

anmärkning
Bevaras 1 Se 

anmärkning
Bevaras i V eller i D, beroende på var ärendet bereds

Utredning, redovisning från beredning/styrgrupp Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år
1 2 5 Tillsätta och entlediga förtroendevalda (Valärende) Val av ledamöter, ersättare, ombud, revisorer, 

överförmyndare
Protokoll slutlig rösträkning och mandatfördelning från 
Länsstyrelsen

Registreras D Bevaras 1
Evolution Digitalt 5 år

Förslag från valberedningsnämnden/gruppledaren Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/beslut Ks/Kf/nämnd Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år
Avsägelse av uppdrag från förtroendevald Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år
Begäran hos Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i KF Registreras D Bevaras 1

Evolution Digitalt 5 år
Underrättelse från länsstyrelsen om ny 
ledamot/ersättare i KF

Registreras D Bevaras 1
Evolution Digitalt 5 år

1 2 6 Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning

Motioner, interpellationer och frågor.  Alla som har 
intiativrätt i KF. (Tjänsteman måste gå via ledning/politiker 
för att initiera ärende. Annars gäller medborgarförslag)

1 2 6 1 Motion
Motion Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/Beslut KF Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år
Tjänsteskrivelse/Yttrande Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år Om remitterad till förvaltning
Protokollsutdrag/Beslut nämnd Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år Om remitterad till nämnd
Protokollsutdrag KF Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år

1 2 6 2 Interpellation
Interpellation Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/beslut Kf Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år
Yttrande/svar Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag KF Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år

1 2 6 3 Fråga
Fråga Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år

1 2 7 Återkoppla till förtroendevalda Rapporter och anmälningsärenden, redovisning av ej 
färdigberedda motioner, ej verkställda beslut, 
medborgarinitiativ mm, genomföra dialoger (hearing) mellan 
tjänstemän och politiker, information mellan tjänstemän och 
politiker 

Rapporter och anmälningsärenden i KS Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år Informationsärenden.
Rapporter och anmälningsärenden i KF Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år Informationsärenden.
Redovisning av ej färdigberedda motioner,  ej 
verkställda beslut m.m. i KF

Registreras D Bevaras 1 Evolution Digitalt 5 år Informationsärenden.

Informationsärende till förtroendevalda Registreras D Gallras vid inaktualitet
Evolution

Information för kännedom från externa organisationer. Ex. 
SKL:s sammanträdesplan för nästa år. 

1 3 Verksamhetsledning
1 3 1 Styrande dokument På olika nivåer, kommunfullmäktige, nämnd, bolag, 

chefsnivå. Taxor och avgifter.  Ex policy, reglemente, 
bolagsordning, direktiv, gallringsbeslut, 
klassificeringsstruktur, riktlinje
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Delegeringsordning Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år
Återkallande av delegering Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år Sker oftast genom ändringar i del.ordningen
Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år
Reglemente Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år Antas i fullmäktige. Ex arkivreglemente, reglemente för 

nämnd, reglemente för revisorer
Planer, verksamhetsledning Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år Antas i fullmäktige. T ex likabehandlingsplan, 

jämställdhetsplan, plan mot kränkande behandling. 
Styrande dokument, övergripande nivå Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år Antas i fullmäktige.  Ex taxor och avgifterAvser bl.a.  

policydokument utfärdade av den egna huvudmannen eller 
vårdgivaren, t.ex. hälsoplan, antimobbningspolicy, 
arbetsmiljöpolicy, drogförebyggande insatser, hälso- och 
sjukvårdsarbete

Styrande dokument, på nämnd/bolagsnivå Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år Antas i nämnd ex. lokala ordningsföreskrifter, arbetsordning, 
dokumenthanteringsplan, klassificeringsstruktur

Rutin- och metodbeskrivningar, handböcker Bevaras 2 Analogt/Digitalt 5 år 1 arkivex av den egna organisationens rekommendationer 
(motsv.) bevaras. Övriga gallras vid inaktualitet. Avser t ex 
rutinbeskrivningar etc. utfärdade av den egna huvudmannen 

Lathundar Gallras vid inaktualitet 1 Insidan Digitalt Gallras när ny version upprättats.

Instruktioner av tillfällig eller ringa karaktär Gallras vid inaktualitet 1 Insidan Digitalt Ex dokumenterade arbetsrutiner. Gallras när ny version 
uppdaterats

1 3 2 Organisera och fördela arbete och ansvar Politisk organisation, förvaltningsorganisation, attest- och 
utanordningsbehörighet, delegation av 
ansvar/arbetsuppgifter

Organisationsplan/beskrivning Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/beslut Ksau/Ks/Kf/Nämnd Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Attest- och utanordningsbehörigheter Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Attestregister Registeras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Delegationer rörande övergripande ansvar Registreras D Bevaras

Evolution Digitalt 5 år
T.ex. verksamhetschefernas delegation till ersättare vid 
ledighet.

1 3 3 Leda det interna arbetet Ledningsgruppsmöten samtliga nivåer
Protokoll/anteckningar Registreras D Bevaras 2

Evolution Digitalt 5 år
T ex  interna verksamhetskonferenser, personalkonferenser, 
rektorsmöten/ ledningsmöten, råd och kommittéer.

1 3 4 Samverka med personal och fackliga organisationer MBL-förhandlingar, löneöversyn, central och lokal 
samverkan, arbetsplatsträffar, partssammansatta grupper 
som arbetsutskott till APT och/eller SVG. MBL-avtal som rör 
enskilda anställda t.ex. i samband med disciplinärende kan 
läggas under respektive ärende. OBS! Det kan vara bra att 
göra som med avtal att även registrera dessa MBL-protokoll 
här så man hittar dem

Protokoll förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, 
MBL

Registreras D Bevaras
Evolution Analogt/Digitalt Kronologisk ordning 5 år

Förhandlingsfullmakt för facklig företrädare Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5år
Protokoll Löneöversyn Registreras D Bevaras Evolution Analogt/Digitalt Kronologisk ordning 5 år
Avtal/överenskommelse om lokal samverkan Registreras D Bevaras Evolution Analogt/Digitalt Kronologisk ordning 5 år Samverkansavtal
Protokoll från central samverkansgrupp mellan 
arbetsgivare och arbetstagare

Registreras D Bevaras

Evolution Analogt/Digitalt Kronologisk ordning 5 år

Protokollsutdrag från tex central samverkansgrupp bör ligga i 
alla ärenden som samverkas, tex när styrdokument tas, 
budget, omorganisationer, lönesättning mm.

Protokoll från lokal samverkansgrupp mellan 
arbetsgivare och arbetstagare (SVG)

Registreras D Bevaras
Evolution Analogt/Digitalt Kronologisk ordning 5 år

Samtliga bilagor, skrivelser som tillhör protokollet skall 
bevaras både digitalt och analogt.

Protokoll/minnesanteckningar från arbetsplatsträffar/ 
arbetslagsmöten

Bevaras Insidan Digitalt Får ej gallras från insidan, ska bevaras.

Kallelse med bilagor Gallras vid inaktualitet

Lokalt kollektivavtal Registreras D Bevaras Evolution Analogt/Digitalt Kronologisk ordning 5 år efter avtalets upphörande

1 4 Planering och uppföljning av verksamheten 

1 4 1 Mål- och ekonomistyrning Budget, årsredovisning, delårsrapporter, bokslut, uppdrag 
och uppdragsbeskrivning 

1 4 1 1 Budget
Mål och vision

Se anmärkning
Se anmärkning Kan ingå i budgeten annars ingår det i 1.3.1. Styrande 

dokument.
Preliminära budgetramar Se anmärkning Gallras vid inaktualitet Arbetsmaterial ligger i diariet och omarbetas till slutgiltlig 

produkt
Preliminär beräkning statsbidrag, kommunalekonomisk 
utjämning m.m.

Gallras vid inaktualitet Arbetsmaterial

Tjänsteskrivelser Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Investeringsplan Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Verksamhetsmål och äskanden Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Budget, antagen Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag Central samverkansgrupp Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år När det används som underlag till beslut
Synpunkter från de fackliga företrädarna Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Budgetförslag, även oppositionens Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Meddelande om skatteuppgift till Skatteverket Gallras vid inaktualitet

Beslut statsbidrag Registreras D Bevaras
Evolution Digitalt 5 år

 Enbart som en del av budgeten. Själva ansökan om 
statsbidrag och beslutet finns under 2.5.2

Beslut/protokollsutdrag ksau/ks/kf Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Redovisningsräkning, Skatteverket Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Beslut från Skatteverket om utjämning Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Övrig dokumentation av vikt rörande budgetärendet Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Budget, arbetsmaterial Arbetsmaterial, inte allmänna handlingar. Kan komma att 

omarbetas till slutgiltliga versionen i diariet
Budgetuppföljning Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Budgetuppföljning, rapporter Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Underlag för budgetuppföljning och delårsrapporter Gallras vid inaktualitet

1 4 1 2 Bokslut
Anvisningar inför bokslut och delårsbokslut Registreras D Bevaras

Evolution Digitalt 5 år
Uppdateras varje år och är direkt knutna till respektive års 
bokslutsärende

Delårsrapport kommunen, kommunalförbund, 
kommunala bolag

Registreras D Bevaras
Evolution Digitalt 5 år

Årsredovisning kommunen, kommunalförbund, 
kommunala bolag

Registreras D Bevaras
Evolution Digitalt 5 år

Revisionshandlingar Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag från kommunalförbund och 
kommunala bolag

Registreras D Bevaras
Evolution Digitalt 5 år

Kommunkoncernen

Resultatöverföring Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/Beslut Ksau/Ks/Kf Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Övrig dokumentation av vikt rörande bokslutsärendet Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Årsbokslut Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Årsbokslutsbilaga*) Bevaras

Evolution Digitalt 5 år

*)Anläggningsbilaga
Avstämning per balanskonto
Bokförings- och avstämningslistor
Engagemangsbesked                                                                                                 
Huvudbokssammandrag

Årsförbrukning, årlig statistik över förbrukning över 
varor och tjänster

Registrering D Bevaras
Evolution Digitalt 5 år

Årsrapporter/verksamhetsberättelser Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
1 4 2 Begära ökat anslag/tilläggsbudget Används endast vid behov - t ex strukturella förändringar 

eller underskott i budgeten. Ansöks hos KF.
Begäran om tilläggsbudget/tilläggsanslag Registreras D Bevaras

Evolution Digitalt 5 år
Beslut/protokollsutdrag Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år

1 4 3 Investeringar Stora övergripande investeringar som kräver beslut i 
fullmäktige hos kommunerna eller hos styrelserna i bolag

Startbesked Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Återanvisningar Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Verksamhetens investeringar Registeras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år

1 5 Kvalitetsledning Ska användas av alla verksamhetsnivåer
1 5 1 Kvalitetsstyra Ledningssystem för kvalitet, kvalitetspolicy och kvalitetsmål. 

Med ledningssystem avses riktlinjer och rutiner för att 
fastställa de grundläggande principerna för ledning av 
verksamheten och för att nå uppställda mål. I 
ledningssystemet ska ingå bl.a. en dokumenterad 
informationssäkerhetspolicy, och rutiner för styrning av 
behörigheterDirektiv gällande ledningssystemet Se anmärkning Se 1.3.1 Styrande dokument.

Granskning av ledningssystem, resultat av Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Dokumentation från kvalitetsarbete, underlag Gallras vid inaktualitet

Kvalitetsdokument Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år Ex processbeskrivningar
Mål för kvalitetsarbetet Se anmärkning Se 1.3.1 Styrande dokument.
Åtgärdsplaner Se anmärkning Se 1.3.1 Styrande dokument.
Rapporter, uppföljningar Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Uppföljning av mål Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år Avser inrapporterad uppföljning på verksamhetsnivå.
Uppföljning av verksamhet och kvalitét Registreras D Bevaras

Evolution Digitalt 5 år

Avser dokumenterade uppföljningar. Protokoll och 
utvärdering bevaras och registreras.  Underlag gallras efter 3 
år, dock först efter att nästföljande granskning genomförts.

Sammanställning av klagomål på verksamhetsnivå Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år Avser sammanställningar för rapportering till verksamheten.
Sammanställning av synpunkter på verksamhetsnivå Registreras D Bevaras

Evolution Digitalt 5 år
Avser sammanställningar för rapportering till verksamheten.

1 5 2 Mäta verksamhetskvalitet Egenkontroll och riskanalys, enkätundersökningar för att 
undersöka verksamhetskvalitet, även verksamheter under 
intern service 

1 5 2 1 Intern kontroll

Intern kontrollplan Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Händelse- och riskanalys Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Beslut om riskkvalificering Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år Kan ingå i internkontrollplanen
Rapporter, uppföljning Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Avvikelserapporter Registreras D Se anmärkning Evolution Digitalt Se anmärkning Avvikelserapporter som rör den enskilda. Gallring efter 3 år. 

Oftast görs en sammanställning. Den ska bevaras. Gäller 
avvikelserapporten något som berör flera personer så ska den 
bevaras

Dokumentation Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Analyser Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Inspektionsrapporter Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Anmärkningar Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Kontroller Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Beslut Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Checklistor Gallras vid inaktualitet Ett hjälpmedel för intern kontroll som är under ständig 

bearbetning. Resultatet av checklistan framgår av 
avvikelserapporten. Mallen på checklistan bevaras

Prover, egenkontroll Gallras efter 1 år

1 år

Ex. livsmedelshantering, luft och vatten

1 5 2 2 Tillsyn i egen regi
Godkännande Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Beslut om  riskkvalificering Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Inspektionsrapporter Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Begäran om yttrande Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Yttrande/svar Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Beslut Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Övrig dokumentation av vikt från tillsynsärende Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Egenkontroll Gallras efter 2 år

1 5 2 3 Enkät
Enkät, upprättad Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år 1 ex bevaras tillsammans med sammanställningen
Sammanställning Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Enkätsvar, inkomna Se anmärkning Gallras efter  2 år

1 5 2 4 Statistik
Allmän statistik av betydelse

Registreras D
Se anmärkning

Evolution Digitalt 5 år
Statistik av betydelse bevaras. Övrig statistik gallras vid 
inaktualitet

Verksamhetsspecifik statistik Registreras V Se anmärkning Digitalt 5 år Statistik av betydelse för verksamheten bevaras. Övrig statistik 
gallras vid inaktualitet

Underlag för statistik Gallras vid inaktualitet

1 5 3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet Verksamhetsspecifika planer och uppföljningar. T ex planer 
utifrån den fastställda budgeten med tillhörande 
uppföljningar.

Verksamhetsplan Se anmärkning Se 1.3.1 Styrande dokument
Uppföljningar av rutiner, dokumentation Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år Avser uppföljning av t.ex. rutiner
Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/Beslut Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Kvalitetgranskningar, protokoll och utvärderingar från 
fortlöpande uppföljning av verksamheten

Registreras D Bevaras

Evolution Analogt /Digitalt Kronologisk ordning 5 år, Se anmärknin

Protokoll och utvärdering bevaras och registreras.  Underlag 
gallras efter 3 år, dock först efter att nästföljande granskning 
genomförts.

Protokoll (motsv.) från kvalitetsråd Registreras D Bevaras
Evolution Analogt/ Digitalt Kronologisk ordning 5 år

Avser protokollförda uppföljningar av ledningssystemet i 
kvalitetsråd  (motsv.)

Protokoll från kvalitetsgranskning (motsv.) Registreras D Bevaras
Evolution Analogt/ Digitalt Kronologisk ordning 5 år

Avser dokumentation och utvärderingar från fortlöpande 
uppföljning av verksamheten

1 5 4 Synpunkter/förslag och klagomål Synpunkter/förslag och klagomål kan många gånger 
förekomma i samma inkomna handling och röra flera 
myndigheter. Det är då viktigt att registrera informationen 
flera gånger under respektive myndighet samt om det rör 
klagomål eller synpunkter/förslag dvs skilj mellan dessa två 
och registrera dem var för sig även om de inkomna 
handlingarna måste kopieras och registeras på flera 
ställen.Kan registeras i diarium eller i speciellt 
verksamhetssystem för felanmälningar.

1 5 4 1 Felanmälan

Anmälan om fel Registreras V Gallras vid inaktualitet Kan registeras i diarium eller i speciellt verksamhetssystem för 
felanmälningar

Redovisning av åtgärd Registreras V Gallras efter  2 år
1 5 4 2 Synpunkter/förslag

Synpunkter av betydelse för verksamheten Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år Avser skriftliga synpunkter till verksamheten.
Synpunkter av tillfällig eller ringa betydelse Registreras D Gallras vid inaktualitet 2 Evolution Kan registeras i diarium eller i speciellt verksamhetssystem för 

synpunkter.
Tjänsteskrivelser Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år Följer med in i kallelse/protokoll till diariet
Protokollsutdrag/Beslut Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år

1 5 4 3 Klagomål
Klagomål av betydelse för verksamheten Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år Avser skriftliga klagomål till verksamheten. Klagomål av 

betydelse bevaras och ska registreras, t ex klagomål till 
vårdenhet eller via patientnämnd (mots.).

Klagomål av tillfällig eller ringa betydelse Gallras vid inaktualitet 2 Kan registeras i diarium eller i speciellt verksamhetssystem för 
klagomål.

Tjänsteskrivelser Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/Beslut Registreras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år

1 5 5 Anmälan enligt lag Avser anmälan mot myndigheten. T.ex.Länsstyrelsen, Lex 
Sarah, Lex Maria eller kränkande behandling av skolelev.  

Anmälan om missförhållande Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år Kan gälla t.ex. Lex Sarah, Lex Maria.

Anmälan om kränkande behandling Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år Kan gälla kränkande behandling av skolelev
Klagomål till IVO Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år Avser klagomål som gäller vårdenhet hos den egna 

vårdgivaren. 
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Utredning/rapport Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Beslut Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Patientskaderegleringen (PSR), beslut som rör den egna 
vårdgivaren

Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år Egna journalkopior gallras vid inaktualitet. 

1 5 6 Forum för samråd Till exempel tillgänglighetsråd, pensionärsråd, föräldraråd, 
elevråd och liknande

Protokoll/minnesanteckningar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Protokoll eller minnesanteckningar från lokala 
samverkansgrupper

Registreras D Bevaras
Evolution Digital 5 år

T.ex. skola-fritid, skola-näringsliv, skola-statliga myndigheter, 
skola- kommunala myndigheter

Skrivelser från representanter i samråd Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
1 5 7 Juridiska handlingar Ingår i respektive ärende och ska klassificeras och föras till 

det ärende som det berör om det finns ett ärende. Om det 
inte finns ett ärende redan utan är en ren juridisk process så 
registeras ärendet här.

Rättsprocesser

Domar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Domar för kännedom Vid inaktualitet
Kallelser till förhandlingar Vid inaktualitet
Tjänsteanteckningar av vikt Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Tjänsteanteckningar, rutinmässiga Gallras vid 

inaktualitet, dock 
senast vid 
arkivläggning

Stämningsansökningar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Yttranden, egna Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Yttranden från motpart Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Fullmakter Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Förelägganden Registreras V Vid inaktualitet
Protokoll Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
PM, promemorior Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Korrespondens av vikt Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Korrespondens, rutinmässig Registeras V Gallras vid inaktualitet Korrespondens som ej tillför sakuppgift.

Underlag för framställt krav Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Rådgivning Registreras V Gallras vid inaktualitet

Överklagande av beslut Ingår i respektive ärende och ska klassificeras och föras till det 
ärende som överklagas. OBS! Vid för sent inkomna 
överklaganden, dvs när beslut vunnit laga kraft (oftast efter tre 
veckor) bör det registreras som nytt ärende med hänvisning 
till det överklagade beslutet som vunnit laga kraft

Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år

Besvärshänvisning Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Inkommen överklagan Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Rättidsprövning Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Beslut från högre instans Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Nämndens beslut att överklaga med  tillhörande 
motivering

Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år

Nämndens yttrande till högre instans Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Besked från högre instans att deras beslut överklagats i 
rätt tid

Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år

JO-anmälan Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Avtal Registreras under 2.6.4 Förvalta avtal
Avtal/ kontrakt av principiell betydelse Se anmärkning Se anmärkning Se 2.6.4 Förvalta avtal
Avtal/ kontrakt av tillfällig betydelse Se anmärkning Se anmärkning Se 2.6.4 Förvalta avtal
Komplettering av avtal Se anmärkning Se anmärkning Se 2.6.4 Förvalta avtal

1 6 Verksamhetsutveckling och samverkan

1 6 2 Projekt Både lokala projekt samt även nationella som ex PRIO som 
SKL driver. Var noga med att skilja mellan projektfas och 
förvaltningsfas när projektet övergår i regelrätt verksamhet 
ex ingår i kvalitetsarbetet i en verksamhet

1 6 2 1 Förstudier

Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Beslut Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Direktiv Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Plan Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Utvärdering Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Sammanställning Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
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1 6 2 2 Projekt

Ansökan om att inleda projekt/projektansökan Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Beslut om inledande av projekt Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Avtal Se anmärkning Se anmärkning Se 2.6.4 Förvalta avtal
Anteckningar från möten Registreras V/D Se anmärkning Evolution Digital 5 år Minnesanteckningar utan beslut kan gallras efter 2 år. Möten 

med anteckningar som innehåller beslut ska bevaras
Beslutsförteckningar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år

Projektanvisningar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Projektdirektiv Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Projektplan Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Korrespondens Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Deltagarförteckningar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Teknisk plan Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Resursplan Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Tidplan Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Utvärderingar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Delrapporter Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år Ex: Kartläggningsrapport, rapporter från SKL eller andra 

myndigheter
Förteckning över styrgruppens medlemmar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Styrgruppens protokoll Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Broschyrer och annat egenproducerat material Bevaras Analog 5 år Hos kommunarkivet
Tidningsannonser Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Hemsida www.borgholm.se Se anmärkning Se anmärkning Bevaras enl avtal med Sydarkivera,  Sydarkivera utför
Budget Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Bokföringsplan Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Revisionshandlingar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Ansökningar och beslut om utbetalningar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Ekonomisk slutredovisning Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Slutrapporter Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Handbok Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Enkät Registreras D Se anmärkning Evolution Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Fakturor Registreras D Gallras efter 7 år Evolution Kan bevaras som urval för framtida forskning om man vill. 
Intervjuer Registreras D Gallras efter 2 år efter 

projektets slut
Evolution Räknas som arbetsmaterial och underlag för sammanställning 

och slutrapport
Meddelanden Registreras D Gallras efter 2 år Evolution
Månadsrapporter - ekonomi Registreras D Gallras efter 2 år Evolution Räknas som arbetsmaterial och underlag för sammanställning 

och slutrapport
Observationsanteckningar Registrering D Gallras efter 2 år efter 

projektets slut
Evolution Räknas som arbetsmaterial och underlag för sammanställning 

och slutrapport
Underlag för budgetberäkning Registrering D Gallras efter 7 år Evolution Räknas som arbetsmaterial och underlag för sammanställning 

och slutrapport

1 6 2 3 EU-projekt Dokumentationen i ett EU-projekt är viktig. Den behövs bl.a. 
eftersom EU genom revisioner och om inte dokumentationen 
är komplett så kan de kräva tillbaka hela eller delar av EU-
bidraget. Revision sker i Strukturfonderna upp till 3 år efter att 
sista betalningen är gjort från EU. Övriga fonder kan ha 
revision upp till 5 år efter slutbetalning.

Innan projektet startar
Protokoll från nämnder/styrelse rörande EU-ansökan Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Beslut från nämnder/styrelser rörande EU-ansökan Registreras D Bevaras Evolution Digital Ansökansärendet 5 år Kopia i projektdokumentationen.
Projektansökan Registreras D Bevaras Evolution Digital Ansökansärendet 5 år Kopia i projektdokumentationen.
Projektbeslut Registreras D Bevaras Evolution Digital Ansökansärendet 5 år Kopia i projektdokumentationen
Fördjupad projektplan Registreras D Bevaras Evolution Ansökansärendet Inbegriper godkänd, reviderade och ej godkända 

projektplaner.
Partnerskapsavtal Registreras D Se anmärkning Evolution Ansökansärendet Medfinansieringsintyg. Ska registreras under 2.6.4 Förvalta 

avtal
Samverkansavtal Registreras D Se anmärkning Evolution Ansökansärendet Kopia i projektdokumentationen. Ska registreras under 2.6.4 

Förvalta avtal
Kontrakt Registreras D Se anmärkning Evolution Digital Ansökansärendet 5 år Kopia i projektdokumentationen. Ska registreras under 2.6.4 

Förvalta avtal
Korrespondens av vikt Registreras D Bevaras Evolution Digital Ansökansärendet 5 år Avser korrespondens med ex medfinansiärer och projekt-

partners. Kopia i projektdokumentationen. 
Källmaterial och statistik som varit underlag för 
projektets problembeskrivning

Registreras D Bevaras Evolution Digital Ansökansärendet 5 år Kopia i projektdokumentationen.

Underlag och uträkningar Registreras D Bevaras Evolution Digital Ansökansärendet 5 år Vid budgetering och framtagande av beräkningsunderlag. 
Kopia i projektdokumentationen.

Kommunikationsstrategi/ kommunikationsplan Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år Kopia i projektdokumentationen.

Under projektets gång
Ansökan om utbetalning Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektdokumentati

on
5 år  Utbetalning av stöd AoU (även ansökningar om utbetalning i 

förskott). Inklusive missiv med underlag såsom löneunderlag, 
fakturaunderlag och finansieringsunderlag m.m. kallades 
tidigare rekvisition.

First Leval Control Certificate Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektdokumentati
on

5 år
Intyg från kontrollen på förstanivån.

Lägesrapporter Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektdokumentati
on

5 år

Korrespondens Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektdokumentati
on

5 år KORRESPONDENS av vikt. Avser bl. a korrespondens med 
finansiärer (EU- och medfinansiärer) och projektpartners.
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Information om partners och underleverantörer Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektdokumentati

on
5 år

Information om deltagare Registreras D, se 
anmärkning

Bevaras Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Deltagarförteckningar, kursintyg.
Avtal Registreras D, se 

anmärkning
Bevaras Evolution Projektdokumentati

on
Projektkontrakt, samverkansavtal. (Hyres-, leasing- och 
underentreprenörsavtal får gallras TIDIGAST efter sista 
tidpunkt för revision). Ska registreras under 2.6.4 Förvalta 
avtal

Partnerskapsavtal Registreras D Bevaras Evolution AnalogDigital Projektdokumentati
on

5 år Mellan parter som samverkar i ett projektgenomförande. Ska 
registreras under 2.6.4 Förvalta avtal

Protokoll från styrgrupps- och projektmöten Registreras D Bevaras Evolution Analog /Digital Projektdokumentati
on

5 år Dokumentation från (se även grupp 3) protokoll, 
mötesanteckningar och signerade listor. T ex från 
samverkanspartsmöten och möten med 
ekonomer/kommunikatörer 

Avsiktsförklaring Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektdokumentati
on

5 år (Letter of intent/commitment) ”Letter of intent” innebär att 
de organisationer som ska vara med i projektet skriftligen 
intygar bl. a hur mycket arbetstid och vilka finansiella resurser 
de tänker lägga in i arbetet

Revisionsintyg Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektdokumentati
on

5 år Intyg från godkänd eller auktoriserad revisor som granskar och 
bestyrker riktigheten i de uppgifter som stödmottagaren 
lämnar i ansökan om utbetalning.

Rapporter Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektdokumentati
on

5 år Lägesrapporter, följeforskning, interimsrapport/delrapport, 
meddelande/rapport till förvaltande myndighet om projektet 
försenas, reserapport. 

Plan Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektdokumentati
on

5 år PLAN för projektets följeforskning. Bifogas den första 
lägesrapporten.

Pressklipp etc Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektdokumentati
on

5 år Artiklar och annonser om projektet i tidskrifter, webbtidningar 
etc.

Pressmeddelanden Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektdokumentati
on

5 år
Om det egna projektet

Strategi-/handlingsplan Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektdokumentati
on

5 år
För implementering av projektresultat

Uppdragsbeskrivning Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektdokumentati
on

5 år
Avser bl. a projektpersonal, utvärderare/följeforskare

Marknadsförings- och informationsmaterial Bevaras Evolution DigitaltAnalogt 5 år Annonser om egna projektet, broschyrer och 
informationsfoldrar etc. nyhetsbrev, affischer, roll-ups och 
skyltmaterial etc., faktablad, filmer och fotografier om 
projektet.  Skyltmaterial ska avbildas genom t ex fotografering. 
Efter avbildning kan skyltmaterialet gallras.  Ett ex av 
egenproducerat tryckt material bevaras i kommunarkivet

Hemsida externt/intranät Bevaras Bevarandet sköts av Sydarkivera i samband med att 
kommunens hemsidor sparas regelbundet.

Information av allmän karaktär Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Från programförvaltande myndigheter i Sverige

Föreskrifter och regler Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Dagböcker (projektdagböcker) Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision

Arbetsplaner, tidsplaner Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision

Arbetstidsredovisning Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

För redovisning av personal som är anställd i projektet. Gallras 
TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision

Friställningsintyg för offentliget anställd personal (ERUF) Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision
Avräkningsplan för förskott Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 

dokumentation
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision

Fullmakter för projektledaren Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision
Deltagarrapportering till SCB Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 

dokumentation
Projektdeltagarnas personnummer, antal timmar de deltagit 
per månad och eventuella avbrottsorsaker. Gallras TIDIGAST 
efter sista tidpunkt för revision

UNDERLAG FÖR UTGIFTER t ex förbrukningsinventarier, 
biljetter, övernattning, konferenslokal, 
kopiatoranvändning, traktamenten och hyra av bil, 
utbildnings-material, förbruknings-material och 
nyttjande av nödvändig utrustning för projektet

Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

T ex underlag för korttidshyra t ex datorprojektor som 
används vid enstaka tillfällen och kanske hyrs vid varje 
användningstillfälle. Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för 
revision

Dokument som visar SYNLIGGÖRANDE/publicitet (allt 
material som kan verifiera att kravet på 
offentliggörande fullgjorts).

Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Det kan ex vara kopior av annonser, artiklar/notiser, 
marknadsföringsmaterial, foton av skyltar, trycksaker, 
visitkort, skärmdumpar eller utskrift av hemsida som byggts 
upp för projektet samt filmer och fotografier från utställningar 
m.m. Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision
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SOCIALA MEDIER  Facebook Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 

dokumentation. 
Utskrifter, PDF-
versioner eller 
digitala 
skärmdumpar i 
projektdokumentati
onen

Meddelanden, inlägg, inkomna frågor med svar av betydelse, 
liksom allt som föranleder någon åtgärd bevaras utanför det 
sociala mediet. Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för 
revisionMeddelanden, inlägg, inkomna frågor med svar av 
betydelse, liksom allt som föranleder någon åtgärd bevaras 
utanför det sociala mediet. Gallras TIDIGAST efter sista 
tidpunkt för revision

KORRESPONDENS av tillfällig betydelse eller rutinmässig 
karaktär

Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.

Utdrag ur RÄKENSKAPER t ex Ekonomiska månads-
rapporter, plusgiro- och bankgirolistor (där det framgår 
att betalning gjorts). Utskrift ur ekonomidatabasen

Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Original ibland ekonomihandlingarna i huvudmannens arkiv. 
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.

Kopior av VERIFIKATIONER t ex
Leverantörsfakturakopior, reseräkningar, kvitton och 
boardingcards

Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Original finns i huvudmannens ärendehanteringssystem. Avser 
bl. a kopior av annons, sökandeförteckning, anställningsavtal, 
ansökan, rekryteringsbeslut. Gallras TIDIGAST efter sista 
tidpunkt för revision

Kopior av REKRYTERINGSÄRENDEN Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Original i huvudmannens personaldossié. Gallras TIDIGAST 
efter sista tidpunkt för revision.

Kopia av ANSTÄLLNINGSAVTAL Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Original i personaldatabasen. För redovisningen av 
personalkostnader ska personalavdelningen och den som 
hanterar lön kontaktas för att hitta lämpliga rutiner för att 
särskilja projektets lönekostnader från ordinarie verksamhet. 
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision

Utdrag ur LÖNELISTA Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.

Uppgifter om kopiatoranvändning/
beräkning av indirekta kostnader

Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Original finns i huvudmannens ärendehanteringssystem och 
ska registeras under 2.6 Inköp och försäljning. Kopior gallras 
TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision. 

UPPHANDLINGSÄRENDEN Beslut om upphandling, 
anbudsinbjudan, förfrågningsunderlag, annonsering, 
anbudsförteckning/anbudsöppningsprotokoll, antaget 
anbud, utvärderings-protokoll, tilldelningsbeslut, 
efterannonsering

Registreras D, se 
anmärkning

Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Original i huvudmannens diarium och ska registreras under 
2.6.4 Förvalta avtal. Kopior ska gallras TIDIGAST efter sista 
tidpunkt för revision. 

Kopia av AVTAL/ KONTRAKT T ex med antagen 
leverantör

Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.

Dokumentation från STYRGRUPPS- OCH 
PROJEKTMÖTEN Dagordningar och kallelser, t ex från 
samverkanspartsmöten och möten med 
ekonomer/kommunikatörer

Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.

PROJEKTPLANER kring varje aktivitet Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

AKTIVITETER t ex inbjudningar, anmälningar, program-
/mötesagenda, deltagarförteckningar/närvarolistor, 
egenproducerat utbildningsmaterial o dyl. kursdokumentation, 
Power Point presentationer, filmer och fotografier), 
provformulär/ifyllda provformulär, prov-/examensresultat, 
kursintyg. T ex från mässor, konferenser och kickoffer.
Bevaras eller Gallras tidigast efter sista tidpunkt för revision, 
se motsvarande handling i huvudmannens arkiv.

DOKUMENTATION KRING/FRÅN ARRANGEMANG OCH 
AKTIVITETER 

Registreras D Gallras vid inaktualitet Evolution Digital Kronologisk. Projekt- 
dokumentation

5 år Kopior av handlingarna ska finnas i projektet. Originalen 
stannar i diariet.

Rekryteringsärenden Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektdokumentatio  5 år
Budget med kalkyler Registreras D Bevaras Evolution Digital

Projektdokumentatio  
5 år Kopior ur den ekonomiska redovisningen ska finnas i 

projektet. Originalen stannar i diariet.
Ekonomisk redovisning Registreras D Bevaras Evolution Projektdokumentation. Ska vara ställda till projektägaren och utan svårighet kunna 

kopplas till projektet Gallras tidigast efter sista tidpunkt för 
revision

Verifikationer Registreras D Se anmärkning Evolution Projektdokumentation. Räcker med kopior som visar att pengarna betalts in/ut. 
Gallras tidigast efter sista tidpunkt för revision

Bank- och postgirobetalningar Registreras D Se anmärkning Evolution Projektdokumentation. Projektägare ska sär-redovisa projektet så att transaktioner 
direkt kan utläsas i redovisningen. Transaktionerna ska även 
vara tillgängliga digitalt i sitt ursprungs-sammanhang för 
revision  Gallras tidigast efter sista tidpunkt för revision

Ekonomiska transaktioner Registreras D Se anmärkning Evolution Projektdokumentation. Uträkningar av både direkta och indirekta kostnader Gallras 
tidigast efter sista tidpunkt för revision

Administrativa kostnader Registreras D Se anmärkning Evolution Projektdokumentation. Ex. Kvitton, rese-rapporter, boarding cards. Gallras tidigast 
EFTER sista tidpunkt för revision

Dokumentation om resor och boende Registreras D Se anmärkning Evolution Projektdokumentation. Projektägare ska sär-redovisa projektet så att lönekostnader 
direkt kan utläsas i redovisningen. Gallras tidigast efter sista 
tidpunkt för revision

Lönekostnader Registreras D Se anmärkning Evolution Projektdokumentation. Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt för revision.
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Underlag för pension och försäkringar (PO – 55,658%) Registreras D, se 

anmärkning
Se anmärkning Evolution Projektdokumentation. De olika stegen i upphandlingen ska dokumenterat skriftligt 

och kunna visas upp. För att en kostnad i ett 
strukturfondsprojekt ska betraktas som stöd-berättigad ska 
den upp-kommit genom ett en offentlig upphandling ha gjorts, 
när så krävs. För mer information se 2.6.1 Genomföra 
upphandling

Upphandlingsärenden Se anmärkning Bevaras Eget ärende under 2.6.1
Avsluta projektet Avslut enligt plan och förtida avslut. Kopia i 

projektdokumentationen.
Beslut om avslut Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektavslut 5 år Inbjudningar, anmälningar, presentationsmaterial. Kopia i 

projektdokumentationen.
Information om projektresultat/avslutat projekt Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektavslut 5 år Kopia i projektdokumentationen.
Utvärderingsplan Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektavslut 5 år
Korrespondens av vikt Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektavslut eller 

revisionsärende
5 år Meddelande/rapport till förvaltande myndighet om projektet 

avbryts. Kopia i projektdokumentationen.
Rapporter Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektavslut 5 år Kopia i projektdokumentationen.
Upphävande av beslut och återbetalnings-skyldighet Registreras D Bevaras Evolution Digital Projektavslut 5 år
Revision av projektet Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år Ex avisering om revisionsbesök, revisionsrapport.
Revisionsärende Registreras D Bevaras Evolution Digital Revisionsärende 5 år

1 6 3 Samverka externt Gemensam nämnd, kommunalförbund, samverkansavtal. 
Avser verksamhet förknippad med att bygga upp, förvalta 
och följa upp samverkansorganisationer som innefattar 
andra myndigheter, ex. polis.

Samverkansavtal Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Överenskommelse Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Minnesanteckningar Registreras D Gallras efter 2 år Evolution
Protokoll Registreras D Bevaras i 

värdkommunen.
Evolution Digital 5 år Politiskt initierade verksamhetsutredningar ex. 

omorganisation, driftsform för verksamhet. Kan också gälla 
stora verksamhetsförändringar ex starta ny skola eller lägga 
ner skola. OBS! Om utredningen behandlas av en politisk 
beredning hamnar det under 1 2 4

Utveckla verksamheten/Utföra betydande 
verksamhetsförändring

1 6 4 Minnesanteckningar Registreras D Gallras efter 2 år Evolution Diarieförs och bevaras om de tillför ärendet något.
Dokumentation Registreras D Bevaras Digital 5 år
Uppdragsbeskrivning Registreras D Bevaras Digital 5 år
Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras Digital 5 år
Beslut

1 7 Allmänna handlingar och arkiv Enskilda arkiv och samlingar; se 10.4 Enskilda arkiv
1 7 1 Post och postöppning

Rutiner för postöppning Registeras D Se anmärkning Evolution Se 1.3.1, Styrande dokument.
Postöppningsfullmakt Registeras V Se anmärkning Analogt i akt Se 2.7.2. Anställa personal. Bevaras i personalakten

1 7 2 Lämna ut allmänna handlingar Lämna ut allmänna handlingar/ uppgifter ur allmänna 
handlingar. I normalfallet vid utlämnande av allmän handling 
sker ingen dokumentation. Uppstår ett ärende i samband 
med utlämnande av allmän handling  ex. på grund av att det 
innehåller sekretess ska det registeras på det ärende det 
gäller. Under denna klassificering hamnar förfrågningar om 
att ta del av allmän handling som saknar pågående ärende. 
Även överklagande av utlämnande av allmän handling 
hamnar hos respektive ärende eller nämnd om det finns ett 
sådant.

Inkommen begäran ta del av allmän handling Registreras V Gallras vid inaktualitet I ärenden som överklagas ska begäran om att ta del av allmän 
handling bevaras annars kan de gallras vid inaktualitet.

Beslut ej lämna ut allmän handling eller lämna ut den 
maskad

Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år

Besvärshänvisning Registreras D Bevaras I ärenden som överklagas ska kopior på de utlämnade 
handlingarna bevaras annars kan de gallras vid inaktualitet.

Kopior av utlämnade handlingar Registreras D Se anmärkning
Överklagande av beslut att ej lämna ut allmän handling Registreras D Bevaras

Evolution Digital 5 år
Beslut/dom från kammarrätten Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år

1 7 3 Redovisa information Diarieföring/registrering av allmänna handlingar, 
arkivförteckning, dokumenthanteringsplan, beskrivning av 
myndighetens allmänna handlingar

Postlista Registreras på G: Gallras vid inaktualitet Sammanställning av registrerad inkommande post. Gallras 
enligt GDPR, endast 3 månader finns listan kvar.

Handlingskort Bevaras
Akt närarkiv Papper

Skrivs ut och arkivläggs tillsammans med ärendet så länge 
ärendet bevaras på papper.

Ärendekort Bevaras
Akt närarkiv Papper Efter 5 år

Skrivs ut och arkivläggs tillsammans med ärendet så länge 
ärendet bevaras på papper.

Diarielista Registreras D/V Bevaras Pärm 
närarkiv

Papper
Årsvis i kronologisk o

5 år Register över samtliga avslutade och överlämnande ärenden 
tas ut på papper en gång om året. Ska bindas in.

Arkivbeskrivning Registreras D Bevaras Evolution Papper Efter 5 år Varje myndighet ska ha en egen. OSL 4 kap, 2 §.
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Arkivlista Registreras D/V Bevaras Pärm 

närarkiv
Papper Efter 

diarieplansbetecknin
g

Efter 5 år Skrivs ut en gång om året och binds in tillsammans
med diarielistan

Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar Registreras D Bevaras Uppdateras löpande. Krävs inte på myndighet om 
dokumenthanteringsplanen hålls aktuell utan förs av 
arkivmyndighet över överlämnade handlingar/information.

Arkivförteckning Registreras D Bevaras Visual Arkiv

Papper

Se 1.3.1. Styrande dokument. (Övergripande beslutas av 
Sydarkivera, från nivå 4 beslutar Kommunstyrelsen. (Gäller 
förbundsmedlemmar)

Klassificeringsstruktur Registreras D Bevaras

Evolution Digitalt

Se 1.3.1. Styrande dokument. (Beslutas i samråd med 
Sydarkivera. Gäller förbundsmedlemmar) Implemeteras i 
respektive verksamhetssystems diarieplan.

Dokumenthanteringsplan Registreras D Se anmärkning Se 1.3.1. Styrande dokument. (Beslutas i samråd med 

1 7 4 Vårda och förvara arkiv

Arkivtillsyn Registreras D Se anmärkning Evolution Digitalt 5 år Se 1.8.2 Tillsyn från tillsynsmyndighet
Arkivhandböcker Registreras D Se anmärkning Evolution Digitalt 5 år Se 1.3.1. Styrande dokument.
Katastrofplaner Registreras D Se anmärkning Evolution Digitalt 5 år Se 1.3.1. Styrande dokument.

Mikrofilmer/mikrofiche Bevaras Säkerhetskopior kan förvaras hos annan arkivinstitution.
Intern utlåningsliggare för enskilda ärenden och 
handlingar

Gallras vid inaktualitet Gallras när handlngarna återlämnats.

Avtal om utlån från arkivmyndigheten av överlämnat 
arkivmaterial som behövs i verksamheten.

Registreras D Se anmärkning Ska registreras under 2.6.4 Förvalta avtal

Avtal om deponering av arkivmaterial hos 
arkivmyndigheten

Registreras D Se anmärkning Ska registreras under 2.6.4 Förvalta avtal

Avtal om hjälp av arkivmyndigheten med  gallring hos 
en myndighet 

Registreras D Se anmärkning Ska registreras under 2.6.4 Förvalta avtal

1 7 5 Tillgängliggöra allmänna handlingar och arkiv Digitalisering för bättre återsökning, kulturarvsportal, 
programverksamhet, utlån

Avtal om mikrofilmning/digitalisering Registreras D Se anmärkning Ska registreras under 2.6.4 Förvalta avtal. T ex journaler, 
protokoll, bygglov m.m.

Avtal rörande skanning Registreras D Se anmärkning Ska registreras under 2.6.4 Förvalta avtal. T ex journaler, 
protokoll, bygglov m.m.

Avtal rörande utlån av material till annan 
myndighet/enskild

Registreras D Se anmärkning Ska registreras under 2.6.4 Förvalta avtal. T ex journaler, 
protokoll, bygglov m.m.

Avtal om publicering av arkivinformation Registreras D Se anmärkning Ska registreras under 2.6.4 Förvalta avtal. T ex avtal med 
Riksarkivet om NAD.

Digitaliserad information (databaser) Registreras D Bevaras Kommunarki
vet

Beslut om digitalisering bevaras i D. Gäller analog information 
som digitaliserats som ett led av tillgängliggörande, t ex 
bilddatabaser.

Register över förfrågningar och ärenden hos 
arkivmyndighet

Registreras V Vid inaktualitet. Lista över vilka handlingar som begärs ut, bör inte innehålla 
direkta personuppgifter.  Kan behållas för statistik/uppföljning 
över vad det frågas efter.

1 7 6 Hantera arkivleveranser
Riktlinjer för leveranser av arkiv Registreras D Se anmärkning Evolution Digital Se 1.3.1. Styrande dokument. Kan ingå i arkivhandbok.
Leveransreversal/leveranskvitto Registreras D Bevaras 

Evolution
Digital Bevaras hos arkivmyndigheten och den verksamhet som 

överlämnar handlingar. 
1 7 7 Avhända allmänna handlingar Permanent överförande av handlingar till andra myndigheter 

eller enskilda organ än arkivmyndigheten. Kräver KF-beslut.

Begäran om övertagande av handlingar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Protokollsutdrag/beslut om avhändande Registreras D Bevaras

Evolution

Digital 5 år

1 7 8 Överlämna allmänna handlingar för förvaring Tidsbegränsat lån eller förvaring av handlingar enligt avtal
Beslut om överlämnande av allmänna handlingar för 
förvaring externt

Registreras D Bevaras Evolution
Digital 5 år

Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för 
förvaring

Avtal om lån/förvaring av handlingar Registreras D Se anmärkning Ska registreras under 2.6.4 Förvalta avtal.  T ex skannade eller 
mikrofilmade journaler och verifikationer som förvaras på 
annan plats.

1 7 9 Gallra allmänna handlingar
Gallringsplan Registreras D Se anmärkning Kan ingå i dokumenthanteringsplanen se 1.3.1 
Tjänsteskrivelse, förslag till gallring Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Gallringsbeslut, särbeslut Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Gallringslistor Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år

1 7 10 Rådgivning Resulterar förfrågan/rådgivning i ärende/beslut så tillförs 
det respektive verksamhet ex gallring. Går det ej att härleda 
till annan process så registeras ärendet under denna 
klassificering.

Fråga Se anmärkning Om frågan resulterar i ett ärende ska det registreras och 
bevaras annars kan det gallras vid inaktualitet.

Svar Se anmärkning Om svaret resulterar i ett ärende ska det registreras och 
bevaras annars kan det gallras vid inaktualitet.

1 8 Tillsyn och Revision Tillsyn som utövas inom ramen för kärnverksamheterna, se 
respektive verksamhetsområde. 

1 8 1 Revision och granskning Intern revision
Tillsynsrapport/inspektionsprotokoll Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Begäran om yttrande Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Yttrande/svar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
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Beslut från revisionen Registreras D Bevaras

Evolution

Digital 5 år

1 8 2 Tillsyn från tillsynsmyndighet JO, skolinspektionen, IVO externa revisorer, arkivmyndighet. 
Återkommande reguljära inspektioner.

Meddelande om förestående inspektion Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Tillsynsrapport/inspektionsprotokoll Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Underrättelse om inkommen anmälan Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Begäran om uppgifter/yttrande Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Yttrande/svar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Beslut/dom Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Åtgärdsplan Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Register över ansvariga Registreras D Bevaras

Evolution 5 år
1 9 Remisser, undersökningar och statistik
1 9 1 Inkommande remisser

Remiss/begäran om yttrande Registreras D Bevaras 2 Evolution Digital 5 år
Yttrande/svar Registreras D Bevaras 2 Evolution Digital 5 år
Protokollsutdrag/Beslut Registreras D Bevaras 2 Evolution Digital 5 år
Beslut från remitterande organ Registreras D Bevaras 2 Evolution Digital 5 år

1 9 2 Externa undersökningar Ex externa enkäter
Enkäter, inkomna Se anmärkning Registreras  och bevaras om de är av vikt annars gallras vid 

inaktualitet
Enkätsvar, avgivet Se anmärkning Registreras  och bevaras om de är av vikt annars gallras vid 

inaktualitet
1 9 3 Statistik till andra myndigheter Statistik ex till SCB, Skolverket m fl

Begäran om uppgifter Gallras vid inaktualitet 1

Lämnade uppgifter
Registreras D

Se anmärkning 1
Evolution Digital 5 år

1 arkivex av den egna organisationens sammanställningar 
(motsv.) bevaras. Övriga gallras vid inaktualitet

1 10 Hantera kommunens varumärke Gäller även kommunala bolag.
1 10 1 Kommunvapen

Beställning av kommunvapen Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Förslag till Riksarkivet, Statsheraldikern Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Begäran om yttrande från Riksarkivets Heraldiska 
nämnd

Registreras D Bevaras
Evolution Digital 5 år

Yttrande från Riksarkivets Heraldiska nämnd Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Ansökan om registrering hos PRV Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år Patent och registreringsverket. 
Registreringsbevis från PRV Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Förfrågan om tillstånd att använda kommunens vapen Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Beslut i förfrågan om tillstånd att använda kommunens 
vapen

Registreras D Bevaras
Evolution

Digital 5 år

1 10 2 Grafisk profil
Riktlinjer för grafisk profil Registreras D Se anmärkning Se 1.3.1. Styrande dokument
Förslag till grafisk profil Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år

1 10 3 Varumärke Även kommunala bolag
Registrering hos Bolagsverket Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år Registreringsbevis
Registrering av varumärke Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Ansökan om registrering hos PRV Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år Patent och registreringsverket. Diarieförs
Registreringsbevis från PRV Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Förfrågan om tillstånd att använda kommunens 
varumärke

Registreras D Bevaras
Evolution Digital 5 år

Beslut i förfrågan om tillstånd att använda kommunens 
varumärke

Registreras D Bevaras
Evolution Digital 5 år

1 10 4 Utmärkelser Ex. kulturpris, byggnadspris och idrottspris. Som 
kommmunen som huvudman delar ut

Nomineringar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år

1 10 5 Flaggning
Instruktion för flaggning Registreras D Se anmärkning Se 1.3.1. Styrande dokument

1 11 Representera/Representation Till exempel jubiléer, eller andra evenemang som kommunen 
arrangerar eller deltar i som en del av kommunens officiella 
representation. 

1 11 1 Evenemang och avtackningar Föreningar, näringsliv etc.
Protokollsutdrag/Beslut Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Inbjudan, deltagare evenemangsaktiviteter Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Förslag evenemangsaktiviteter Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Meddelande antagen aktivitet till evenemangsplan Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Evenemangsplan Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Inbjudan, gäster Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Representationslistor och registreringsförteckningar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
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Dokumentation från evenemang, tackbrev och 
ordförandekorrespondens

Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år Redogörelse för evenemanget, fotografier, upptagningar.

Förtjänsttecken (motsv.) Registreras D Se anmärkning Av förtjänsttecken framtagna för kommunens räkning  bevaras 
ett "arkivexemplar" (T.ex. standar)

Representationsgåvor Registreras D Se anmärkning Av gåva speciellt framtagen för kommunens räkning bevaras 
ett "arkivexemplar". (T.ex. föremål försett med 
kommunvapen)
I annat fall dokumenteras gåvan i bild  

1 11 2 Vänortsutbyte
Protokollsutdrag/Beslut Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Avtal Registreras D Se anmärkning Evolution Analog /digital Kronologisk ordning 5 år Se 2.6.4 Förvalta avtal
Presentationsmaterial från vänorter Registreras D Gallras vid inaktualitet Överlämnat från vänorter. 

Inbjudningar Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Tackbrev Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år
Dokumentation från vänortsbesök Registreras D Bevaras Evolution Digital 5 år Redogörelser från besöket, fotografier, tackbrev. 
Gåvor till kommunen Registreras D Bevaras

Evolution Digital 5 år
För gåvor över ett visst värde kan behov finnas av registering 
för att vid förfrågan veta var gåvan befinner sig.

Dataskydd

1 12 Utse dataskyddsombud GDPR /Dataskyddsförordningen gäller från maj 2018 
tillsammans med nationell lagstiftning i form av bl.a. 
dataskyddslagen

1 12 1 Utse dataskyddsombud

Beslut om dataskyddsombud Registreras D Bevaras

Evolution Digitalt 5 år

För kommunen, gemensam med Mörbylånga

Anmälan om dataskyddsombud till Datainspektionen Registreras D Bevaras

Evolution Digitalt 5 år

Varje nämnd ansvarar för att anmäla sitt dataskyddsombud.

Mottagningsbekräftelse om anmälan till 
Datainspektionen

Registreras D Bevaras

Evolution Digitalt 5 år

När man får vetskap om att registreringen är komplett

Beslut om lokal dataskyddsorganisation Registreras D, se 
anmärkning

Bevaras

Evolution Digitalt 5 år

Tillhör 1.3.2 Leder det lokala dataskyddsarbetet och är 
kontaktperson gentemot dataskyddsombudet. Se 
informationssäkerhetspolicy

Beslut om att utse kontaktperson för dataskyddsfrågor Registreras D, se 
anmärkning

Bevaras

Evolution Digitalt

Tillhör 1.3 Styrande dokument och ska registreras där.

Informationsmaterial om GDPR-
dataskyddsförordningen 

Se anmärkning Bevaras Tillhör 2.3.1 Intern informations material. Ska bevaras 1 
exemplar om man trycker upp broschyrer annars gallras 
informationstexter på t.ex. blanketter vid inaktualitet.

Policys och rutiner kring dataskydd Registreras D Bevaras

Evolution Digitalt 5 år
1 12 2 Hantera samtycken för personuppgiftsbehandling För t.ex. bilder på hemsida. Rör samtycken kring hantering av 

fotografier framförallt. Samtycken bör vara tidsbegränsade 
när det gäller skola och gallras tidigast efter eleven avslutat sin 
skolgång. Förvaras på den bolag/förvaltning/skola som 
personen tillhör.

Samtycken Registreras V Vid inakutalitet

Respektive verksamhetssystem i nämnderna
Återtagande av samtycke Registreras V Vid inaktualitet Respektive verksamhetssystem i nämnderna

1 12 3 Personuppgiftsbehandling
Rutiner för hantering av de registrerades rättigheter

Registreras D
Se anmärkning

Evolution
Se 3.4.1 Extern information. Externa rutiner gallras vid 
inaktualitet

Information om den registrerades rättigheter mm Registreras D Bevaras Evolution

5 år

I förteckningen ska ändamål och laglig grund framgå för 
personuppgiftsbehandlingarna. Uppdateras kontinuerligt bör 
tas ut en ögonblicksbild  t.ex. vart 5.e år för forskning.

Förteckning över personuppgiftsbehandlingar Registreras D Bevaras

Evolution Digitalt 5 år

Gäller registerutdrag rörande vilka system som innehåller 
personuppgifter på den som begär utdraget. Personen måste 
bekräfta sin identitet vid registerutdraget överlämnande.
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Begäran om registerutdrag Registreras D Bevaras

Evolution Digitalt 5 år

Använder Sydarkiveras rekommendationer angående detta. 
Den registrerade har möjlighet att själv begära att den 
personuppgiftsansvarige ska korrigera uppgifter som 
behandlats i strid med lagen eller föreskrifter som har 
utfärdats med stöd av lagen. Om man vill att ens egna 
personuppgifter ska rättas kan man göra det antingen med en 
muntlig eller en skriftlig begäran. Det måste framgå att man är 
missnöjd med behandlingen i något visst avseende och vill att 
detta ska korrigeras. Om man vill kan man också begära att 
tredje man ska underrättas om ändringarna, till exempel en 
arbetsgivare

Begäran om rättelse Registreras D Bevaras

Evolution Digitalt 5 år

Den registrerade har möjlighet att själv begära att den 
personuppgiftsansvarige ska radera uppgifter. Dock har 
myndigheter begränsade möjligheter att radera 
personuppgifter som hanterats i samband med 
myndighetsutövning  

Begäran om radering Registreras D Bevaras

Evolution Digitalt 5 år

Den registrerade har möjlighet att själv begära att den 
personuppgiftsansvarige ska kunna lämna ut personuppgifter för 
dataportabilitet dvs. den registerade vill ha med sig personuppgifter 
till en annan myndighet/företag.

Begäran om dataportabilitet Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år Flytta data mellan system / organisationer
Begäran om begränsning av behandling Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Begäran om invändning Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Begäran om komplettering av begäran Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Komplettering till begäran Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Delegationsbeslut (svar, bifall, avslag) Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Delegationsbeslut om underrättelse till tredje man om 
rättelse och radering

Registreras D Bevaras
Evolution Digitalt 5 år

Säkerhetsskyddsansvarig ska konsultera det gemensamma 
dataskyddsombudet , Mörbylånga kommun

Utlämnande av handling (kvittens på att de fått 
registerutdrag  och att de uppvisat legitimation)

Registreras D Bevaras
Evolution Digitalt 5 år

Underlag från verksamhetsområden om ev. förekomst Registreras D Bevaras
Evolution Digitalt 5 år

1 12 4 Hantera och förebygga personuppgiftsincidenter
Rutiner för personuppgiftsincidenter Registreras D Bevaras Evolution Digitalt Se 1.3.1
Anmälan om personuppgiftsincident

Registreras D
Bevaras

Evolution Digitalt 5 år
Till Datainspektionen och dataskyddsombud. Använder 
dataskyddsinspektionens blankett

Rapportering av personuppgiftsincident Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år Till PUA och dataskyddsombud
Svar från Datainspektionen Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Dokumentation om personuppgiftsincident Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år

1 12 5 Visa efterlevnad och ansvar för dataskydd Myndigheter ska kunna visa hur man efterlever de olika 
principerna i dataskyddsförordningen.Dessa är: Principen om 
uppgiftsminimering, Principen om korrekthet, Principen om 
lagringsminimering och Principen om integritet och 
konfidentialitet  

Personuppgiftsbiträdesavtal

Registreras D

Se anmärkning

Evolution

PUB-avtal. Registeras under 2.6.4 Förvalta avtal som ett avtal 
av vikt. Avtal tecknas med leveratörer av våra 
verksamhetssystem där det behövs

Konsekvensutredning vid behandlingar Registreras D Bevaras

Evolution

Förordningen ställer särskilda krav på personuppgiftsansvariga som 
vill behandla personuppgifter på ett sätt som kan medföra stora 
integritetsrisker för enskilda. Om den personuppgiftsansvarige avser 
att utföra en riskfylld personuppgiftsbehandling, måste denne först 
göra en noggrann analys av vilka konsekvenser behandlingen kan få 
för enskilda, en s.k. dataskyddskonsekvensbedömning 

Dokumentation av åtgärder enligt GDPR (Bevisbörda) Registreras D Bevaras

Evolution

Arbeta aktivt med skydd och säkerhet. I 
dataskyddsförordningen finns en generell skyldighet för både 
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden att vidta 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda 
personuppgifter  

Internt informationsmaterial
Registreras D

Bevaras, se 
anmärkning Evolution Se 2.3.1 Intern information. Ett ex till kommunarkivet

Policys och rutiner kring dataskydd
Registreras D

Bevaras, se 
anmärkning Evolution Se 1.3.1 Styrande dokument. Ska registeras där. Bevaras.
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A B C D A Verksamhetsområde, B-C 

Processgrupp/huvudprocess , D 
Handlingstyp

Kommentarer 
D=Diarium/V=Verks
amhetssyst.

Gallras/ Bevaras Sekretess (§) Informations-
säkerhetsklassning 
1=Lindrig skada 
2=Kännbar skada 
3=Allvarlig skada 
4=Skada för rikets 
säkerhet, 
samhällsviktig 
funktion

Förvaringsplats/
registrering 
(verksamhetssys
tem, 
verksamhetsnär
a arkiv för 
digital 
information 
och/eller 
närarkiv eller 
mellanarkiv för 
papper)

Ansvar 
(nämnd, 
förvaltning/av
delning)

Original/kopia (analogt 
eller digitalt, avvikelser 
markeras)

Sortering (vid analog 
arkivering)

Till slutarkiv (när 
informationen inte längre 
behövs i verksamheten)

Anmärkning

2 2 INTERN SERVICE 
2 1 Mötesadministration Förberedelser och genomförande av 

nämndssammanträden, sammanträden och möten av 
olika slag. Gäller även bolag och förbund. Ej beslut.

2 1 1 Mötesplanering
Sammanträdesplanering (kalender) Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år
Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år Beslutet om sammanträdesplanering
Beställningar av fika och lokaler Gallras vid 

inaktualitet
2 1 2 Genomföra möten

Kallelse/ärendelista/föredragningslista med 
beslutsunderlag (kopior av de ärenden som 
tas upp på mötet) Registreras D

Gallras efter 2 år

Evolution

Papperskopia gallras vid inaktualitet (efter sammanträdet), 
den digitala filen gallras efter 2 år.

Kallelse/ärendelista/föredragnings-lista
Registreras D

Se anmärkning
Evolution

Får gallras om protokollet innehåller en ärendeförteckning 
annars måste de bevaras.

Kungörelse
Gallras efter 2 år Enbart digital kungörelse, på kommunens digitala 

anslagstavla.
Inkallelselistor, ersättare Registreras D Gallras efter 2 år Gäller enbart fullmäktige
Justeringsanslag Gallras efter 2 år Förvaltningslagen ändrades 1/6 2017 och man har där 

godkänt digitala justeringsanslag.

2 2 2 Administration av 
förtroendevalda

2 2 1 Registrera  förtroendevalda
Förtroendemannaregister Registeras D Bevaras 3 Evolution Digitalt 5 år Diarieförs iom mandatperiodens slut.
Samtycke enligt 
GDPR/Dataskyddsförordning

Se anmärkning 2 Analogt Se 1.12.2 Samtycken 

Beställning av användarkonto Registreras D Se anmärkning 2 Evolution Digitalt Se 2.11.2 Förvalta IT-system
Sekretessförbindelse Gallras 2 år efter 

inaktualitet
2

Analogt
Medgivande öppna post Se anmärkning 3 Analogt Se 1.7.1 Post och postöppning
Avtal lån av surfplatta/dator Se anmärkning 2 Analogt Alfabetisk ordning per år Gallras vid inaktualitet och tillhör 2.6.4 Förvalta avtal. 

2 2 2 Ersättning och arvoden till 
förtroendevalda
Arvodeslista/lönelista Registeras D Bevaras 2 Evolution Digitalt 5 år
Arvoden, sammanställning över utbetalda Registeras D Gallras efter 2 år 2 Evolution Digitalt
Arvodesunderlag (närvarolistan, 
förrättningsrapporter, inkomstuppgifter, 
reseräkningar etc.) Registeras D

Gallras efter 7 år 2

Evolution Digitalt
Transaktionsfil Registeras D Gallras efter 2 år 2 Evolution Digitalt

2 2 3 Utveckla förtroendevaldas kompetens Gäller beslutsprocessen. Fördjupning i beslut och politiskt 
arbete. OBS! Kan också gälla om politiker sitter i special 
nämnd/styrelse där specifik utbildning krävs inom området 
för att de ska kunna fatta beslut

Protokollsutdrag/beslut Registeras D Bevaras 1 Evolution Digitalt Kronologisk ordning 5 år
Inbjudan till externa kurser och konferenser 
för förtroendevalda

Gallras vid 
inaktualitet

1 Digitalt

2 2 4 Avtacka/hedra förtroendevalda
Riktlinjer för gåvor Se anmärkning Se 1.3.1 Styrande dokument.
Beslut om utdelade gåvor Registreras D Bevaras Evolution Digitalt 5 år Registreras enbart om gåvan överstiger visst värde.

2 2 3 Informera och kommunicera 
internt

2 3 1 Internt informationsmaterial

126



40
41

42
43
44

45
46

47

48

49

50

51

52

53
54

55

56
57
58
59

60
61
62
63
64

65

66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
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Informationsmaterial Bevaras Analogt

Alfabetisk ordning

2 år Avser information till allmänheten framtagen i en bestämd 
beslutsprocess i form av t.ex broschyr, skrivet eller kopierat 
blad, textdokument på hemsida, portal etc. med allmän eller 
specifik (ej individuell) information. 1 arkivexemplar av 
broschyr etc  bevaras

Broschyrer Bevaras Analogt Alfabetisk ordning 2 år Ett exemplar av varje ska bevaras.
Kataloger eller annat informationsmaterial 
kring bl.a kursutbud och tjänster, interna

Bevaras

Analogt Alfabetisk ordning 2 år Ett exemplar av varje ska bevaras.

Kalender Gallras vid 
inaktualitet

Kalender på intranätet

2 3 2 Intern webb 
Handböcker/interna rutiner

D
Se anmärkning

Evolution Digitalt 5 år
Se 1.3.1 Styrande dokument. 1 ex sparas vid större 
förändringar

Dokumentbibliotek
Interna hemsidan

Gallras vid 
inaktualitet

Uppdateras löpande

Webbsidor Gallras vid 
inaktualitet

2 3 3 Projekt- och samarbetsytor på webben Tillhandahålla och använda, t ex Teams, grupper på 
intranätet, Stratsys

Samarbetsytor Gallras vid 
inaktualitet

Information av vikt måste ha sparats på annan plats. Upp till 
användaren att bevara på annan plats

Projektytor Gallras vid 
inaktualitet

Information av vikt måste ha sparats på annan plats.Upp till 
användaren att bevara på annan plats

Dokumentbibliotek Gallras vid 
inaktualitet

Information av vikt måste ha sparats på annan plats.Upp till 
användaren att bevara på annan plats

2 3 4 Direktkommunikation med medarbetare
Massutskick via e-post, informationsträffar, 
insidan

Gallras vid 
inaktualitet

Material från interna informationsträffar Gallras vid 
inaktualitet
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Under uppförande. Uppdraget gavs på ledningsgruppsmöte 201026. Återkoppling skall ske innan novembers utgång. 128



Under uppförande. Uppdraget gavs på ledningsgruppsmöte 201026. Återkoppling skall ske innan novembers utgång. 129



Fliken innefattar kost, städ, fastighet, gata/park och hamnar

Under uppförande. Uppdraget gavs på ledningsgruppsmöte 201026. Återkoppling skall ske innan novembers utgång.
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Klf + Tillväxtenheten

Under uppförande. Uppdraget gavs på ledningsgruppsmöte 201026. Återkoppling skall ske innan novembers utgång.
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Under uppförande. 
Antas av miljö-och 
byggnadsnämnden
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Under uppförande. Antas av miljö-och 
byggnadsnämnden 133
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Under uppförande, antas av Socialnämnden 136



Under uppförande, antas av Utbildningsnämnden 137
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Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för Borgholms kommun 
 
 

1 HANDLINGAR AV TILLFÄLLIG OCH RINGA BETYDELSE 

 

Den vardagliga kommunikationen lämnar allt fler spår i form av inlägg, meddelanden och 

loggar. När kommunikationen sker i arbetet hos en kommun blir spåren allt som oftast allmän 

information. En stor del av den vardagliga kommunikationen har både liten och kortvarig 

betydelse för verksamheten som bedrivs. Därför behöver den inte sparas längre än 

nödvändigt. Däremot behövs det tydliga regler för att allmänheten ska veta vilken information 

som raderas (gallras/förstöras), eftersom allmänheten har rätt till insyn i kommunernas 

verksamhet. 

 

En gallringsplan för information som har liten och kortvarig betydelse är en förutsättning för 

att komma igång med den digitala ”sophanteringen". Först då är det möjligt att börja slänga 

allt ”skräp” som kommer in till myndigheterna, skickas ut eller registreras i olika loggfiler. 

Definitionen av handling med liten och kortvarig betydelse kan man läsa om längre ner i 

tabellerna
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Borgholms kommun 
Datum 

2020-11-19 
      

      
Sida 

4(10) 

 

Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse i Borgholms 
kommun 

 

Typ av handling Gallring Kommentarer och 

exempel 

Vem gallrar? 

 Meddelanden och kopior 1.1

Meddelanden kan inkomma via brev, fax eller e-post. Med meddelanden menas också meddelanden i 

inkorg på olika webbplatser, statusuppdateringar eller meddelanden, inlägg på andra personers eller 

organisationers sidor, forum eller nätverk. 

Inkomna eller expedierade 
framställningar, förfrågningar och 
meddelanden av tillfällig betydelse 
eller rutinmässig karaktär. 

Vid inaktualitet  
  

Förfrågningar om 
kontaktuppgifter, blanketter, 
mötestider, allmän information 
mm. 
 
Finns det behov att ha kvar 
handlingar ett kortare tag, för 
att kunna kontrollera att frågor 
skickats vidare eller svar 
lämnats, kan 1-2 månader vara 
lämpligt. Handlingar som 
inkommit elektronsikt ska 
förvaras elektroniskt fram till 
gallring. 

Funktionsbrevlådor, 
gemensamma brevlådor 
eller inkorgar:  
Gallras av administratör, 
registrator eller annan 
ansvarig. 
 
Enskilda anställdas 
brevlådor eller inkorgar: 
Var och en ansvarar för 
att gallra.  

Handlingar som har inkommit för 
kännedom. 

Vid inaktualitet 
Efter genomläsning eller 
när informationen inte 
längre behövs.  

Förutsatt att handlingarna inte 
har föranlett någon åtgärd och 
att de även i övrigt har liten 
betydelse för verksamheten.  
Vissa cirkulär, inbjudningar, 
nyhetsbrev, PM, 
mötesanteckningar och 
liknande. 

Funktionsbrevlådor, 
gemensamma brevlådor 
eller inkorgar:  
Gallras av administratör, 
registrator eller annan 
ansvarig. 
Enskilda anställdas 
brevlådor eller inkorgar: 
Var och en ansvarar för 
att gallra. 

Kopior och dubbletter som inte har 
någon funktion då det finns 
arkivexemplar hos myndigheten 
med samma innehåll. 

Vid inaktualitet  
 
När kopiorna och 
dubbletterna inte används 
längre.  

Kopior på nämndprotokoll. 
Exemplar av tryckta 
verksamhetsberättelser. 
Elektroniska kopior som delas 
på intranät, projektarbetsplatser 
och likande. 

Den som har skapat, 
distribuerat, publicerat 
eller förvarar kopian. 

Handlingar som endast framställts 
för överföring, utlämnande, eller 
spridning av handlingar. 

Vid inaktualitet  
När kopian har skickats 
eller när man har 
kontrollerat att den kommit 
fram. 

Kopia av en skrivelse som 
skickats till den som begärt 
kopian. 

Den som skickar kopian.  

Handling som inkommit till 
myndigheten i form av 
ljudmeddelanden i röstbrevlådan, 
telefonsvarare och motsvarande 
och som tillfört ett ärende 
sakuppgift 

Efter att tjänsteanteckning 
tillförts övriga handlingar i 
ärendet 

Övriga meddelanden gallras 
efter att de avlyssnats 

Den som mottagit 
meddelandet 

SMS eller andra meddelanden i 
text eller bild 

Efter att tjänsteanteckning 
tillförts övriga handlingar i 
ärendet 

Övriga meddelanden kan 
gallras efter att de lästs.  

Den som mottagit 
meddelandet 
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Borgholms kommun 
Datum 

2020-11-19 
      

      
Sida 

5(10) 

 

Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse i Borgholms 
kommun 

Typ av handling Gallring Kommentarer och 

exempel 

Vem gallrar? 

Bifogade filer i e-postmeddelanden 
som inte kan öppnas. 

1 månad Mottagaren ska om möjligt 
upplysas om detta och 
uppmanas att skicka dokument 
i ett standardformat (ISO-
standarden PDF till exempel).  

Den som tagit emot eller 
förvarar e-
postmeddelandet eller 
lagringsmediet för den 
okända filen.  

Kommentarer och inlägg på 
sociala medier som inte rör 
verksamheten 

Vid inaktualitet Så snart som meddelandet 
uppmärksammas av den som 
administrerar kontot. 

Den som administrerar 
kommunikationskanalen. 

Kommentarer och inlägg på 
sociala medier av stötande eller 
kränkande karaktär 

Omedelbart 
Hanteras enligt 
kommunens rutiner för 
hantering av hot och våld. 

Föranleder kommentarerna 
åtgärd dokumenteras 
nödvändiga uppgifter och 
tillförs ärende enligt rutin för 
ärendehantering/diarieföring. 

Den som administrerar 
kommunikationskanalen. 

Hantering av skräppost/spam-
meddelanden i andra 
kommunikationskanaler 

Vid inaktualitet När skräpmeddelandet 
upptäcks.  

Den som administrerar 
kommunikationskanalen. 

Meddelanden av stötande eller 
kränkande karaktär som kommer 
in via e-post 

Vid inaktualitet  
Hanteras enligt 
kommunens rutiner för 
hantering av hot och våld 

Föranleder kommentarerna 
åtgärd dokumenteras 
nödvändiga uppgifter och 
tillförs ärende enligt rutin för 
ärendehantering/diarieföring. 

Den som mottagit 
meddelandet, samt 
information till närmaste 
chef. 
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Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse i Borgholms 
kommun 

 Konvertering och migrering 1.2

Elektroniska handlingar som har 
överförts till annat format. Genom 
konvertering till format lämpligt för 
långtidslagring i ärende- och 
dokumenthanteringssystem eller 
genom överföring till annan 
databärare (till exempel utskrift på 
papper) 

Vid inaktualitet 
Efter överföring till 
verksamhetssystem 

I enlighet med rutiner för 
ärende- och 
dokumenthantering.  
E-postmeddelanden.  
Elektroniska handlingar som 
lämnas in på diskett eller CD. 
Inlägg eller meddelanden på 
sociala medier som innehåller 
sekretess- eller 
integritetskänsliga 
personuppgifter. 

Den som konverterar 
eller skriver ut 
handlingen.  
Det kan också finnas 
automatiserade rutiner 
när handlingar förs över 
till verksamhetssystem 
eller ärende- och 
dokumenthanteringssyste
m. Hanteras av 
registrator i respektive 
ärendehanteringssystem 
eller av ansvarig 
tjänsteperson ed 
ansvarsområde för 
sociala medier. 

Handlingar som har överförts till 
annan databärare inom samma 
medium 

Vid inaktualitet 
Efter överföring till 
verksamhetssystem. 

Under förutsättning att de inte 
längre behövs för sitt ändamål  
Arkivexemplar av ljud och 
videoupptagningar och 
mikrofilm som har ersatts av 
nya exemplar. 
Arkivexemplar av elektroniska 
handlingar som kopierats till 
annan databärare. 

Den som hanterar 
migreringen till nya 
databärare 
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Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse i Borgholms 
kommun 

 Posthantering 1.3

Handlingar som endast tillkommit 
för kontroll av posthantering 

Efter 2 år Under förutsättning att de inte 
längre behövs som bevis för att 
en försändelse har inkommit till 
eller utgått från myndigheten 
Inlämningskvitton 
Kvittensböcker för avgående 
post eller listor/motsvarande 
Elektroniska register eller 
dokument med samma 
funktion. 

Den som hanterar den 
centrala posten eller 
avdelningens post och 
som förvarar kvitton och 
kvittensböcker/motsvaran
de. 

Loggar i frankeringsmaskiner Vid inaktualitet Efter kontroll Den som administrerar 
frankeringsmaskinen och 
/eller tar ut loggarna för 
kontroll. 
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kommun 

 E-post, spår av internet- och dataanvändning 1.4

E-postlista (inkorgen) Vid inaktualitet Den lista som användaren 
hanterar i sin inkorg. Uppgifter 
tas bort i samband med gallring 
och rensning av e-post 

E-postanvändaren. 

Meddelande till användaren om 
skräppost/spam 

Vid inaktualitet Efter att e-postmottagaren 
kontrollerat om något 
meddelande ska släppas. 

E-postanvändaren. 

Misstänkt skräppost/spam Vid inaktualitet. Systemet 
som hanterar skräpposten 
rensar med automatik efter 
till exempel 7 dagar eller 15 
dagar 

När användaren bedömt att det 
säkert är skräppost. 
Användaren får en lista i ett e-
postmeddelande. 

E-postanvändaren 

Elektroniska spår som visar vilka 
webbsidor som har besökts 

Vid inaktualitet  
 

Webbhistorik: Tidigare besökta 
webbplatser 

Datoranvändaren. 
Generella inställningar 
kan göras i samband 
med att datorer 
konfigureras. 

Kopior av webbsidor som lagras i 
syfte att åstadkomma snabbare 
åtkomst 

Vid inaktualitet  
 

Temporary Internet Files Datoranvändaren.  
Generella inställningar 
kan göras i samband 
med att datorer 
konfigureras. 

Lösenord Vid inaktualitet 
När uppgifterna inte behövs 
längre. 

Filer som webbplatser sparar 
lokalt på datorn för att spara 
personliga inställningar 

Datoranvändaren. 

Formulärdata Vid inaktualitet  
När uppgifterna inte behövs 
längre. 

Filer som webbplatser sparar 
lokalt på datorn för att spara 
personliga inställningar. 

Datoranvändaren 

Cookies Vid inaktualitet  
Rekommenderar om möjligt 
att ställa in gallring med 
kort intervall. Gallra när 
webbläsaren stängs ner, 
med visst intervall. 

Filer som webbplatser sparar 
lokalt på datorn för att spara 
personliga inställningar. 

Datoranvändaren.  
Generella inställningar 
kan göras i samband 
med att datorer 
konfigureras. 
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 Webmöten, nätverk, forum och projektarbetsplatser 1.5

Sparade konversationer som tillför 
ett ärende sakuppgift eller behövs 
för att dokumentera verksamheten 

Vid inaktualitet  
Efter att information har 
överförts till ärendet eller 
tagits om hand för 
arkivering. 

Snabbmeddelanden via till 
exempel Teams, Skype, Lync, 
MSN, Adobe Connect och 
likande. 

Den som sparar 
konversationen  
Om konversationer inte 
sparas, så blir det ingen 
upptagning/handling 

Sparade konversationer som inte 
tillför ett ärende sakuppgift eller 
behövs för att dokumentera 
verksamheten 

Vid inaktualitet  
Efter genomläsning eller 
åtgärd 

  

Sparade webbmöten eller 
telefonmöten  

Vid inaktualitet  
Har mötet sparats endast 
för att kunna skriva 
anteckningar kan dessa 
rensas efter att 
anteckningar är upprättade. 

Om upptagningen sparas 
istället för anteckningar, ska 
dessa hanteras i enlighet med 
myndighetens 
dokumenthanteringsplan. 

Mötesarrangören eller 
den som renskriver 
anteckningarna. 

Kontaktlistor. 
 
Uppgifter om kontakter som 
hanteras när funktioner för 
snabbmeddelanden, webbmöten 
med mera används 

Vid inaktualitet När kontaktuppgifterna inte 
behövs längre. 

Varje anställd ansvarig 
för sina listor. För 
gemensamma listor bör 
en ansvarig utses. 

Register med kontaktuppgifter/ 
profilinformation för anställda eller 
enheter/motsvarande inom 
kommunen som uppdateras 
fortlöpande 

Vid inaktualitet  
När uppgifterna inte behövs 
längre.  
 

Gäller ej tryckta handlingar eller 
publicerade samlade dokument 
med tex adressuppgifter.  
Adress- eller telefonregister 
Profiluppgifter på projekt-
arbetsplats, nätverk eller forum 

Den som administrerar 
ett konto/profil eller sida 
på en webbplats, 
projektarbetsplats, 
samarbetsyta eller 
sociala medier. 

Register, listor och liknande av 
tillfällig karaktär som har tillkommit 
för att underlätta myndighetens 
arbete 

Vid inaktualitet Förutsatt att de saknar 
betydelse när det gäller att 
dokumentera myndighetens 
verksamhet, återsöka 
handlingar eller upprätthålla 
samband inom arkivet.  
Länklista 
Listor över referensmaterial 

Den som administrerar 
ett konto/profil eller sida 
på webbplats, 
projektarbetsplats, 
samarbetsyta eller 
sociala medier 
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 Telefon och 1.6
surfplattor 

   

Förteckning över inkomna/ 
utgående samtal. 

Vid inaktualitet 
När uppgifterna inte behövs 
längre. 

Samtalslistor i mobiltelefon, IP-
telefoni och motsvarande. 

Varje anställd ansvarig 
för att hantera sina listor. 

Handling som inkommit till 
myndigheten i form av 
ljudmeddelande i röstbrevlåda, 
telefonsvarare och motsvarande 
och som tillför ett ärende 
sakuppgift eller behövs för att 
dokumentera verksamheten. 

Vid inaktualitet  
Efter att tjänsteanteckning 
tillförts övriga handlingar i 
ärendet.   

Behövs ljudfilen för bevis ska 
en upptagning sparas och 
tillföras ärendet eller skickas till 
berörda enligt kommunens 
rutiner. 

Den som tagit emot 
meddelandet och har 
åtkomst till 
telefonen/tjänsten. 

Handling som inkommit till 
myndigheten i form av 
ljudmeddelande i röstbrevlåda, 
telefonsvarare och motsvarande 
och som inte tillför ett ärende 
sakuppgift eller behövs för att 
dokumentera verksamheten. 

Vid inaktualitet  
Raderas av användaren 
efter avlyssning. Exempel 
på inställningar: 
Meddelanden raderas med 
automatik efter 3 dagar. 
Sparade meddelanden upp 
till 5 dagar. 

 Den som tagit emot 
meddelandet och har 
åtkomst till 
telefonen/tjänsten.  
 

SMS eller andra meddelanden i 
text eller bild som tillför ärende 
sakuppgift eller behövs för att 
dokumentera verksamheten 

Vid inaktualitet  
Efter att tjänsteanteckning/ 
notering i diariet tillförts 
övriga handlingar i ärendet 
eller att Sms:et eller den 
bifogade filen överförts till 
verksamhetssystem/ 
ärendehanteringssystem. 

Det ursprungliga meddelandet 
gallras efter att det lagts in i 
systemet. 

Den som tagit emot 
meddelandet och har 
åtkomst till 
telefonen/tjänsten. 

SMS eller andra meddelanden i 
text eller bild som inte tillför ärende 
sakuppgift eller behövs för att 
dokumentera verksamheten 

Vid inaktualitet 
Efter att det har lästs. 

 Den som tagit emot 
meddelandet och har 
åtkomst till 
telefonen/tjänsten. 

Skärmdumpar, fotografier och 
andra bilder som bifogas som fil till 
SMS eller andra meddelanden. 

Vid inaktualitet 
Efter att dokumentet har 
registrerats eller överförts 
till verksamhetssystem.   

Hanteras på samma sätt som 
andra inkomna handlingar.  
Se även meddelanden och 
kopior! 

Den som tagit emot 
meddelandet och har 
åtkomst till 
telefonen/tjänsten. 

Historik och elektroniska spår som 
lagras då olika program (appar) 
används på telefon eller surfplatta 

Vid inaktualitet 
När uppgifterna inte behövs 
längre (om uppgifterna har 
liten och kortvarig 
betydelse) 
Alternativt efter 
tjänsteanteckning eller att 
uppgifter överförts till 
verksamhetssystem. 

Förutsatt att informationen inte 
längre behövs i arbetet eller har 
någon annan betydelse (se i så 
fall myndighetens dokument- 
och gallringsplan). 

Den som har åtkomst till 
telefonen/applikationen.  
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Arkivhandbok Borgholms kommun 

1 Om Arkivhandboken  

Den här handboken riktar sig anställda i Borgholms 

kommun. Syftet är att alla på ett enkelt sätt ska kunna ta del 

av föreskrifter och råd som rör arkiv och 

dokumenthantering. Detaljerade anvisningar för hur 

dokument ska hanteras finns i den kommunövergripande 

dokumenthanteringsplanen samt i dess bilagor för 

respektive nämnd/enhet. 

2 Vad är arkivet? 

En myndighets arkiv består av de allmänna handlingarna 

från myndighetens verksamhet samt minnesanteckningar 

och arbetsmaterial som myndigheten beslutat ska tas om 

hand för arkivering. Som myndighet räknas kommunala 

nämnder, bolag och stiftelser.  Arkivet dokumenterar 

kommunens olika verksamheter, det vill säga alla de 

händelser, beslut, åtgärder och skeenden som satts ”på 

pränt”. Den dokumentation som ska bevaras för framtiden 

levereras efter hand till ett slutarkiv som ansvarar för det 

långsiktiga bevarandet. Arkivet innehåller den information 

som behövs för att kommunen och andra myndigheter ska 

kunna utföra sitt jobb. Arkivet är också en del av kulturarvet 

och används i forskningen för att skapa ny kunskap.  

3 Regler för arkiv och dokumenthantering 

Dokumenthanteringen i offentlig verksamhet styrs av olika 

lagar. Tryckfrihetsförordningen (TF 1949:105) reglerar 

allmänna handlingars offentlighet. Föreskrifter för 

registrering av allmänna handlingar finns i offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL 2009:400), tillsammans med regler för 

vilka uppgifter som kan undantas från offentlighet. 

Sekretessregler kan även finnas i verksamhetsspecifik 

lagstiftning, såsom Hälso- och Sjukvårdslagen. Hur arkiven 

ska hanteras regleras i Arkivlagen och Arkivförordningen.  

Även i andra lagar finns det regler som rör 

dokumenthantering, till exempel i Kommunallagen och 

Patientdatalagen.  
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På lokal nivå finns ett arkivreglemente som talar om vilka 

regler som gäller för Borgholms kommun. 

Dokumenthanteringsplanen reglerar sedan hur dokument 

och information ska hanteras i kommunen. 

4 Ansvar för arkivet 

Ansvaret för arkivet är fördelat på kommunfullmäktige,  

kommunstyrelsen, arkivmyndigheten och respektive nämnd 

eller styrelse.  

 Kommunfullmäktige  4.1

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården 

i kommunen och fastställer därför kommunens 

arkivreglemente. Fullmäktige kan även ta gallringsbeslut 

som gäller för hela kommunen.  

 Arkivmyndigheten och kommunarkivet  4.2

Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma 

arkivmyndigheten (Sydarkivera), den lokala 

arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) och kommunens 

nämnder. 

Arkivmyndighet i Borgholms kommun är kommunstyrelsen. 

Arkivmyndighetens huvuduppgifter är att utöva tillsyn över 

hur kommunens myndigheter bedriver sin arkivvård samt 

att ta emot handlingar för förvaring i slutarkiv.  Hos 

arkivmyndigheten finns kommunarkivet med 

kommunarkivarie. Kommunarkivets uppgift är att:  

 utöva tillsyn över kommunens myndigheter  

 ge kommunens myndigheter råd i arkivfrågor  

 ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården  

 vårda och tillhandhålla till arkivmyndigheten 

överlämnade handlingar  

 främja arkivens tillgänglighet och deras användning i 

kulturell verksamhet och forskning  
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 Kommunens nämnder och bolag  4.3

Alla nämnder, kommunala bolag och andra organisationer 

som kommunen äger huvuddelen av, omfattas av samma 

regelverk som myndigheter. Varje organisation ansvarar för 

sitt arkiv och att de bestämmelser som finns i lagstiftningen 

och kommunens arkivreglemente följs.  

Ansvaret för arkivet övertas av arkivmyndigheten när 

handlingarna överlämnas till kommunarkivet.  

 Arkivansvarig, arkivombud och arkivsamordnare  4.4

Hos varje nämnd ska det finnas personal som kan ta hand 

om arkivet så att lagstiftning och kommunens 

arkivreglemente följs.  

Varje nämnd ska ha en arkivansvarig som har ett formellt 

ansvar för arkivet hos nämnden. Arkivansvarig är 

förvaltningschef, om organisationen inte utser någon 

annan.  

Det är arkivansvarigs uppgift att:  

 Känna till bestämmelser och anvisningar som 

rör arkivvård  

 Bevaka arkivlagens och kommunens 

arkivreglers tillämpning  

 Bevaka arkivfrågorna i budgetarbete och övrig 

planering  

 Bevaka arkivfrågorna vid 

organisationsförändringar och liknande  

 Se till att dokumenthanteringsplanen 

uppdateras regelbundet  

 Utarbeta gallringsanvisningar i samråd med 

arkivmyndigheten  

 Informera berörd personal om arkiv  

 Samråda med kommunarkivarie och 

arkivombuden  
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Varje nämnd ska dessutom ha 

arkivombud/arkivredogörare  som har till uppgift att ta 

hand om den löpande arkivvården hos myndigheten. 

Arkivombuden ska vara så många som behövs för att sköta 

den praktiska hanteringen av arkivet.  

Det är arkivombudens uppgift att:  

 Känna till bestämmelser och anvisningar som 

rör myndighetens arkivvård  

 Vårda myndighetens/förvaltningens handlingar  

 Hålla handlingarna tillgängliga enligt 

offentlighetslagstiftningen  

 Biträda när gallringsanvisningar (gallringsfrister) 

ska utarbetas  

 Verkställa beslutad gallring  

 Se till att arkivbildningen sker enligt 

dokumenthanteringsplanen  

 Förbereda avlämning av handlingar till 

kommunarkivet  

 Samråda med den arkivansvarige och 

kommunarkivarien i arkivfrågor  

Arkivsamordnare kan tillsättas efter samråd med 

kommunarkivet. Arkivsamordnare har till uppgift att 

samordna arbetet med arkiv och dokumenthantering på en 

förvaltning och fungerar som samordnare för myndighetens 

arkivombud. 

5 Planera dokumenthanteringen 

Det är viktigt att planera dokumenthanteringen så att det 

går att hitta och läsa informationen under hela den tid som 

den ska finnas kvar. Viss information ska bevaras för 

framtiden, och det kräver särskilt omsorgsfull planering, 

framför allt om handlingarna skapas i elektronisk miljö.  
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 Myndighetens dokumenthanteringsplan  5.1

Varje nämnd ska upprätta en dokumenthanteringsplan 

utifrån tillhandahållen mall från Sydarkivera. Den ska 

innehålla anvisningar för hur olika handlingar ska 

framställas, förvaras, gallras eller lämnas till kommunarkiv 

med mera. Dokumenthanteringsplanen för respektive 

nämnd/enhet ska antas som bilagor till den 

kommunövergripande dokumenthanteringsplanen. 

Dokumenthanteringsplanen är en förutsättning för att du 

ska få gallra (förstöra) allmänna handlingar. Det är 

arkivansvarigs uppgift att se till så att planen uppdateras 

regelbundet (1 gång om året), att arbetet samordnas inom 

organisationen och att samråd sker med kommunarkivet.  

Det är lämpligt att dokumenthanteringsplanen utgår från de 

verksamheter som finns, alltså skapas utifrån de processer 

som verksamheten bedriver. Detta för att planen inte ska 

behöva göras om varje gång organisationen förändras. Det 

gör den också mer användarvänlig. 

Det är av vikt att man i utvecklingsarbetet med 

dokumenthanteringsplanen har med sig att diarieplanen ska 

ersättas av klassificeringsstrukturer som utgår från de som 

finns i Sydarkiveras verksamplan, mallen för 

dokumenthanteringsplanen. En sådan struktur blir då 

gemensam för dokumenthanteringsplan, 

ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och 

arkivsystem.  

Har förvaltningen/nämnden genomfört eller planerar 

genomföra processkartläggningar så är det bra att passa på 

och samtidigt genomföra en informationskartläggning för att 

ta reda på vilken information som hanteras i 

verksamheternas olika processer. Då blir det möjligt att 

både kartlägga information som ska gallras eller bevaras 

och samtidigt i samråd med säkerhetssamordnaren titta på 

informationssäkerhetsklassning av informationen.  
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Dokumenthanteringsplanen ska antas i nämnd eller styrelse 

efter samråd med kommunarkivet. Planen måste följa de 

lagar som sätter ramar för hur allmänna handlingar ska 

hanteras, bland annat arkivlagen.  

Tänk på att det inte är tillåtet att rensa databaser av 

tekniska eller praktiska skäl om det inte finns gallringsbeslut 

i dokumenthanteringsplanen eller om inte ett särskilt 

gallringsbeslut tas.  

Glöm inte bort dokumenthanteringsplanen vid tekniska 

uppgraderingar av IT-system och konverteringar mellan 

olika IT-system. De uppgifter och sökmöjligheter som ska 

bevaras enligt planen får inte försvinna vid ändringar i IT-

systemet. 

 Kommungemensam gallringsplan  5.2

Det finns en särskild gemensam gallringsplan för hela 

kommunen gällande gallringsbeslut för handlingar av 

tillfällig och ringa betydelse och handlingar som uppkommer 

i samband med dator- och internetanvändning. 

 Upphandla IT-system  5.3

Redan när en ny databas ska skapas eller ett färdigt IT-

system inhandlas är det viktigt att tänka på vilken 

information som ska hanteras och hur. Systemen ska 

förutom att fungera i verksamheten och den tekniska miljön 

även uppfylla arkivkrav. När det gäller elektroniska 

handlingar måste man tänka efter före. 

Redan innan driftsättning måste man ha klargjort:  

 vilka krav som ställs på registrering och 

förvaring av allmänna handlingar för den 

information som ska hanteras i systemet  

 vilken information i systemet som ska bevaras 

och vilken information som ska gallras  

 hur informationen ska bevaras för framtiden 

(ska den skrivas ut på papper eller bevaras 

elektroniskt och om det senare är fallet, i vilket 

format)  

156



Borgholms kommun 
Datum 

2020-11-19 
      

      
Sida 

10(30) 

 

Arkivhandbok Borgholms kommun 

 när information som ska bevaras ska 

överlämnas till ett slutarkiv  

 hur rensning och gallring ska ske i systemet och 

när  

Information i IT-system ska struktureras enligt standarder 

som gör att den kan överföras och läsas under så lång tid 

som behövs. Om en elektronisk handling är 

”arkivbeständig” beror på hur den framställs och hur den 

hanteras med hjälp av olika programvaror. I dagsläget 

anses pdf-A vara en av de arkivbeständig standarder som 

finns i Sverige. 

Även när det gäller kontorsdokument, bilder, ritningar och 

andra färdigställda handlingar är det viktigt att ta ställning till 

format, upplösning, färgskala med mera för de elektroniska 

handlingar som upprättas i organisationen. Köper du en 

digitalkamera som sparar digitala bilder i ett udda format, 

kan du kanske inte titta på bilderna efter ett par år. De 

handlingar som kommer in är det svårare att ställa krav på. 

Ett sätt är att erbjuda e-tjänster som är uppbyggda så att 

krav på arkivbeständighet uppfylls.  

Det är också viktigt med metadata (att registrera uppgifter 

om den elektroniska handlingen) som gör att det till 

exempel går att hitta bilden och förstå vad den föreställer.  

Glöm inte att kravställa nya system när det gäller funktioner 

för gallring och rensning samt långsiktigt bevarande!  

 Omorganisationer och ändrade arbetssätt  5.4

I samband med organisationsförändringar är det viktigt att 

tänka på arkivet. Till exempel när en ny nämnd eller ett nytt 

bolag skapas. Information som är allmän handling kan inte 

utan vidare skickas mellan myndigheter. Det är viktigt att ta 

ställning till om handlingar ska överlämnas till 

arkivmyndigheten (kommunarkivet) eller följa med till den 

nya organisationen. Det är lämpligt att fatta ett formellt 

beslut, så att det går att följa var informationen finns. Ska 

handlingar lämnas över till en myndighet utanför kommunen 

måste det finnas stöd i lag eller särskilt beslut i fullmäktige.  
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Det är också viktigt att komma ihåg arkivet när 

verksamheten flyttar till nya lokaler. Tänk på att: 

 Planera för ett närarkiv där alla arkivhandlingar 

som behövs i verksamheten får plats. 

Närarkivet bör finnas i närheten av 

arbetsplatserna.  

 Rensa, gallra och överlämna till kommunarkivet 

det som ska bevaras och som inte behövs i 

verksamheten.  

Även nya arbetssätt kan påverka arkivet. Särskilt viktigt att 

tänka på arkivet är det om förvaltningen ska införa ett nytt 

IT-system.  

Kontakta alltid kommunarkivet i samband med större 

omorganisationer, lokalbyten och införande av nya system. 

6 Registrering av handlingar 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen 5 kap ska allmänna 

handlingar registreras så fort de kommit in till eller 

upprättats av myndigheten. En anledning till detta är att det 

ska vara enkelt och gå snabbt att hitta dem.  

 Vad ska registreras?  6.1

Det är handlingens innehåll som avgör om den ska 

registreras, inte hur den är adresserad eller hur den ser ut. 

Ett traditionellt brev, e-postmeddelanden, sms, webb-

tjänster av olika slag och usb kan innehålla allmänna 

handlingar.  

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter ska 

alltid registreras så att allmänheten kan få kännedom om att 

handlingen finns! Kännedom är en förutsättning för att det 

ska vara möjligt för någon att begära att få ta del av en 

allmän handling.  

Andra handlingar ska antingen registreras eller hållas 

ordnade på ett annat sätt som gör det lätt att se när 

handlingen kom in eller upprättades.  
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 Vad ska inte registreras?  6.2

Handlingar som uppenbart har liten betydelse för 

verksamheten behöver inte registreras eller hållas ordnade. 

Det kan röra sig om enklare förfrågningar och 

rutinkorrespondens. Andra exempel är broschyrer, 

reklammaterial, pressklipp, cirkulär samt konferens- och 

kursinbjudningar.  

Handlingar som inte är allmänna ska inte registreras. 

Exempel är handlingar som:  

 inte är upprättade (utkast, meddelanden som 

skickats mellan handläggare på samma 

förvaltning med mera)  

 hör till förvaltningens bibliotek (tidskrifter, böcker 

med mera)  

 rör personliga angelägenheter (förutsatt att det 

inte också innehåller information som rör 

tjänsten) 

 endast är avsedd för någon i egenskap av 

politiker eller facklig förtroendeman  

Elevhälsojournaler, omsorgsjournaler och liknande är enligt 

patientdatalagen undantagna från kravet på registrering av 

allmänna handlingar.  

 Hur ska handlingar registreras?  6.3

Hur handlingar ska registreras ska framgå av 

dokumenthanteringsplanen. Syftet med registrering är att 

kunna ta fram allmänna handlingar när någon begär det. 

Det är därför viktigt att vara konsekvent och att systemet är 

överblickbart. Ett välordnat system för att hantera allmänna 

handlingar är också en stor fördel för dem som arbetar i 

verksamheten.  

Generellt ska en handling aldrig registreras i flera system 

på samma myndighet, det innebär att enheten inte ska 

diarieföra handlingar som kommer från den centrala 

förvaltningen. Inkomna handlingar ska stämplas med datum 

och diarienummer eller annan beteckning som identifierar 

handlingen. 
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 Akter sorterade efter individ  6.4

Dessa akter kan innehålla hemliga uppgifter och det ska 

därför finnas en enkel innehållsförteckning till akten som 

kan visas för allmänheten. Handlingarna ska förvaras i 

akterna i kronologisk ordning och vara märkta med datum 

och personnummer för identifikation.  

När det gäller till exempel hälso- och sjukvård eller 

socialtjänst finns särskilda lagar som talar om hur 

informationen ska hanteras och också verksamhetssystem 

som anpassats för att uppfylla dessa bestämmelser.  

 Ärendehanteringssystem och diarie  6.5

Diariet (Evolution) är det kommunövergripande registret 

över handlingar. Diarieföring sker i respektive 

verksamhetssystem. Notera särskilt att det är viktigt att vara 

konsekvent, det fungerar inte att blanda olika metoder för 

registrering inom myndigheten. Till exempel att en del 

handläggare diarieför och andra sorterar systematiskt i 

pärmar eller mappar i gemensamma kataloger.  

Dessa uppgifter ska registreras i diarieföringen:  

 Datum när handlingen kom in eller 

upprättades  

 Avsändare/mottagare (kan uteslutas om 

det är nödvändigt för att kunna visa diariet 

för allmänheten)  

 Kort beskrivning av innehållet  

 Unik beteckning (diarienummer eller 

liknande)  

När det inte finns rutiner för att bevara diarielistor digitalt på 

lång sikt ska arkivexemplar av listorna skrivas ut på papper 

varje år. Detta för att säkerställa sökbarheten i framtiden.  

Handlingarna skrivs ut och arkiveras kronologiskt i varje 

ärende. Ärendena sorteras efter diarienummer (eller annat 

ID) eller efter diarieplan eller klassificeringsplan. Vilken 

sorteringsordning som gäller ska framgå av 

dokumenthanteringsplanen. Fråga registratorn på din 

förvaltning om du vill veta mer. 
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 När ska handlingar registreras?  6.6

Allmänna handlingar ska helst registreras samma dag som 

de kommer in till myndigheten (”så snart de har kommit in 

till eller upprättats hos en myndighet”). En riktlinje är att de 

senast dagen efter att de kommit in eller upprättats ska 

vara registrerade. Det är den som får handlingen som 

ansvarar för att den kommer till den person som ansvarar 

för att registrera allmänna handlingar. Det är viktigt att 

någon på varje arbetsplats har fullmakt att öppna de 

övrigas post i samband med semestrar och liknande.        

E-post ska skickas till en funktionsadress som alltid öppnas 

av en ansvarig person. Tänk på att ange funtionsadressen 

och inte enskilda personers e-post utåt mot medborgarna. 

 Ansvar för registreringen  6.7

Varje myndighet ansvarar för att allmänna handlingar 

registreras. Det innebär till exempel att det ska finnas 

anställda som kan sköta diarieföringen i enlighet med 

bestämmelserna. Registratorn har till uppgift att se till så att 

allmänheten kan få den insyn i verksamheten som 

myndigheten är skyldig att erbjuda.  

När det gäller fördelning av ärenden ansvarar ytterst 

förvaltningschefen. Handläggningen styrs av andra 

bestämmelser som kommunallagen och förvaltningslagen.  

Ofta finns det en centraliserad registratorsfunktion på 

myndigheten som sköter registreringen av allmänna 

handlingar i diarium eller ärendehanteringssystem. Alla 

handläggare har ansvar för att lämna över handlingar som 

ska registreras till registratorn.  

Olika förvaltningar kan ha särskilda registratorer på sina 

organisatoriska enheter. Om man istället arbetar utifrån att 

alla handläggare själva ansvarar för att registrera sina 

ärenden och dokument, så kräver detta bra rutiner så att 

alla registrerar på ett enhetligt sätt. Bäst passar detta sätt 

att arbeta om det är ett begränsat antal typer av ärenden 

som handläggs och att handläggningsrutinerna är fasta och 

väldokumenterade. 
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7 Hantera pappershandlingar 

 Att tänka på när handlingar upprättas  7.1

För att kunna använda och förstå handlingarna är det 

förstås viktigt att de registreras rätt. Det ska dessutom gå 

att förstå vad handlingen innehåller, vem som skrev den 

och när. Det är bra att använda mallar så att det är enkelt 

att få med rätt uppgifter.  

På varje handling ska det gå att läsa:  

 Datum (år-månad-dag) när den upprättades  

 Myndighet och enhet  

 Vem som har skrivit handlingen  

 Rubrik som talar om vad dokumentet handlar 

om  

 Om handlingen diarieförs antecknas 

diarienummer eller löpnummer på handlingen  

 Material och metoder för att upprätta 7.2
pappershandlingar  

För att handlingar ska kunna bevaras för framtiden är det 

viktigt att tänka på vilket material som används för att 

upprätta handlingen.  

 Papper  7.3

Till större delen av alla handlingar som upprättas kan 

åldringsbeständigt papper användas. Åldringsbeständigt 

papper är utformat för att vara beständigt under lång tid. 

Det kopieringspapper som köps in via kommunens avtal är 

åldringsbeständigt.  

 Pennor  7.4

För skrift i allmänna handlingar ska användas pennor med 

arkivbeständigt bläck. Pennornas bläckpatron ska vara 

märkt med svenskt arkiv, SP certifierad. För att bläck ska 

vara arkivbeständigt ska det vara läsligt och möjligt att 

kopiera eller skanna under lång tid. Arkivbeständigt bläck 

ska ha en tillräcklig färgstyrka och vara beständigt mot ljus, 

vatten, nötning och värme.  
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Observera att dokumentäkta och arkivbeständigt bläck inte 

är detsamma! Dokumentäkthet handlar om att skriften ska 

kunna läsas efter behandling med ljus, vätskor med mera 

men den får då vara kraftigt försvagad.  

 Kopiatorer och skrivare  7.5

Även kopiatorer och skrivare ska framställa handlingar med 

en beständig skrift. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

(SP) testar kopiatorer och skrivare och godkänner 

utrustning som lever upp till de krav som Riksarkivet ställer. 

De kopiatorer och skrivare som används enligt Borgholms 

kommuns avtal är godkända.  

Tänk på att använda enkelsidig utskrift för handlingar som 

ska bevaras. Det gäller både för arkivexemplar som ska 

bevaras hos kommunen och handlingar som kan komma att 

bevaras hos andra myndigheter eller enskilda. Risken för 

skador och problem är större vid dubbelsidig utskrift än vid 

enkelsidig utskrift, både när man framställer handlingen och 

när den ska förvaras.  

 Skadligt material  7.6

Vissa material missfärgar, skadar eller påskyndar 

nedbrytningen av papper. En del material ska 

överhuvudtaget inte användas. Andra kan användas men 

ska plockas bort senast när handlingarna skickas till 

kommunarkivet. Tänk på att till exempel gem kan börja 

rosta redan efter ett par år.  

Använd inte 

 Reklampennor eller pennor med andra färger 

än blått eller svart  

 Överstrykningspennor  

 Tejp (bryts snabbt ner och skadar pappret)  

 Korrigeringsvätska och tejp, t.ex. Tipp-Ex 

(vätskan och tejpen torkar och ramlar bort med 

tiden och kvar finns bara den felaktiga 

skrivningen, stryk istället över det felaktiga och 

skriv med arkivbeständig penna jämte)  
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Plocka bort 

 Självhäftande notislappar (lim och färg 

missfärgar annat papper)  

 Gem  

 Häftklammrar 

 Gummiband  

 Plastfickor  

 Pärmregister av plast  

och annat som missfärgar, skadar eller påskyndar 

nedbrytningen av pappret.  

 Förvaring av pappershandlingar  7.7

7.7.1 Arkivlokaler och arkivskåp  

Arkivhandlingar ska förvaras så att de skyddas från 

obehörigas åtkomst, stöld, brand, fukt och annan skadlig 

miljöpåverkan. Arkivlokal eller särskilda arkivskåp kan 

användas. På en liten arbetsplats räcker det vanligtvis med 

ett skåp. Är det många som delar på arkivet är det praktiskt 

att bygga om till exempel ett förråd. Detta blir ofta billigare 

än att köpa stora skåp. Krav som ska ställas på arkiv-

lokaler finns i Riksarkivets författningssamling (RA-FS 

2013:4). Tänk på att placera dokumentskåp och närarkiv i 

närheten av arbetsplatsen.  

För att dokumentskåp och arkivlokaler som är godkända 

ska uppfylla kraven är det viktigt att vara noggrann med att:  

 Dörren till arkivet är stängd när ingen är i 

arkivet.  

 Dörren är låst när ingen är i närheten.  

 Ljuset alltid släcks när arkivet låses.  

 Arkivet inte används som förråd (till exempel för 

julprydnader och gamla datorer)  

Gallringsbara handlingar kan förvaras i källarförråd eller 

liknande, men de ska förvaras inlåsta så att obehöriga inte 

kan komma åt dem. Det är praktiskt att förvara de 
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handlingar som ska bevaras åtskilda från de som ska 

gallras.  

Särskilda krav ställs på förvaring av sekretesshandlingar. 

Sekretesshandlingar ska alltid förvaras inlåsta eller på 

annat sätt skyddade från obehöriga. Om en pärm eller 

mapp innehåller handlingar som kan omfattas av sekretess 

så bör det framgå. Detta för att inte riskera att 

sekretessreglerade handlingar lämnas ut av misstag. 

Sekretessreglerade uppgifter kan till exempel finnas i 

handlingar som rör medarbetarsamtal och lönesamtal, 

personalakter och elevakter.  

Tillgängligheten till alla arkivlokaler ska vara kontrollerad 

och begränsad. Endast personal som behöver det ska ha 

tillgång till nyckel till dokumentskåp och närarkiv. Alla 

vardagar ska det dock finnas någon som kan öppna 

utrymmet. Arkivombudet ansvarar för dokumentskåp och 

närarkiv och ska kontrollera att de pärmar som sätts in är 

rensade.  
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7.7.2 Förvaringsmedel  

Plastmappar och färgat papper försämrar förutsättningarna 

för att kunna bevara papper för framtiden. Därför används 

särskilda syrafria aktomslag och arkivboxar.  

Syrafria aktomslag  

Beställs från ABM-produkter (ingår för närvarande inte i 

lagen om upphandling):  

Aktomslag med 2 flärpar, 240 gr (300*220*5mm), side flap 

on the bottom, vikning enligt rosa markering i bilden nedan: 

 

 

Pärmar och hängmappar  

Handlingar kan förvaras i pärmar eller hängmappar i 

närarkivet. Använd pärmregister av papper.  

Arkivboxar  

Kommunarkivet lägger handlingar i arkivboxar när arkivet 

ordnas och förtecknas. Dessa beställs från ABM-produkter. 

Vita arkivboxar: 
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8 Hantera elektroniska handlingar 

Samma regler gäller för elektroniska handlingar som för 

pappershandlingar. Elektroniska handlingar omfattar bland 

annat:  

 Bilder från digitalkameran  

 E-post  

 Databaser  

 Inlägg eller direktmeddelanden på sociala 

medier  

 Word- och Excel-dokument  

Elektroniska handlingar måste förses med uppgifter om 

vem som upprättat handlingen, när den är upprättad, vad 

den handlar om (så kallad metadata), precis som 

pappershandlingar.  

E-postmeddelanden och annat som hör till ett ärende ska 

diarieföras, och en utskrift av meddelandet ska läggas till 

akten om det är av beslutsgrundande innehåll.  

 Förvaring av elektroniska handlingar  8.1

Elektronisk information måste liksom pappershandlingar 

förvaras skyddad från brand, fukt och annat som kan 

förstöra den. Likaså måste informationen skyddas mot 

manipulation och obehörig åtkomst.  

Arkivet ska hållas skilt från handlingar som inte hör till 

arkivet. Detta genomförs enklast genom att använda ett 

ärende- och dokumenthanteringssystem. För att kunna 

göra detta på ett bra sätt behövs verksamhetssystem eller 

registreringssystem (records system) som kan hantera 
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elektroniskt bevarande. Oavsett vilken lösning som 

används ska information kunna avställas och paketeras för 

leverans till arkivsystem hos arkivmyndigheten.  

Om det finns sekretessuppgifter är det viktigt att det finns 

ett behörighetssystem som gör att obehöriga inte tar del av 

uppgifterna. Det är också viktigt att alla anställda följer 

kommunens instruktioner för datoranvändning och 

informationssäkerhet, till exempel genom att låsa datorn när 

du lämnar rummet, inte lämna ut inloggningsuppgifter eller 

lagra hemlig information på osäkra lagringsmedier.  

 Arkivering av elektroniska handlingar  8.2

Om elektroniska handlingar ska skrivas ut för att bevaras 

för framtiden eller om informationen ska arkiveras digitalt 

ska framgå av myndighetens dokumenthanteringsplan.  

Första steget till digital arkivering är dock att det ska vara 

möjligt att överföra information för bevarande ur de system 

som används i verksamheterna. Därför är det viktigt att 

tänka på arkiveringen när system upphandlas eller 

utvecklas.  

Viss information kan vara av vikt att spara i ett digitalt 

mellanarkiv, då det håller kvar sökbarheten i 

verksamhetssystemet. Exempel på sådana handlingar kan 

vara bygglovshandlingar eller miljöhandlingar. Detta då 

handläggning av dessa ärenden i viss mån bygger på 

tidigare ärendehantering och beslut på fastigheten, alltså 

finns ett behov av sökbarhet i verksamhetsystemet. 

Elektronisk information som enligt 

dokumenthanteringsplanen ska gallras behöver vanligtvis 

inte skrivas ut. Sådant som kursinbjudningar, reklam och 

liknande kan spridas i elektronisk form och sparas i e-

postlådan så länge informationen är aktuell för att sedan 

raderas. 
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9 Lämna ut allmänna handlingar 

 Insyn i verksamheten  9.1

Grunden till att allmänheten har rätt att ta del av en 

myndighets alla offentliga handlingar finns i den i 

tryckfrihetsförordningen fastställda offentlighetsprincipen. 

Offentlighetsprincipen innebär bland annat yttrandefrihet, 

meddelarfrihet och allmänna handlingars offentlighet och är 

till för att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva 

medborgerlig kontroll över myndigheternas agerande.  

 Vad är en handling?  9.2

En handling är i själva verket vad som helst som kan bära 

information:  

 Ett traditionellt pappersdokument  

 Ljudinspelning på kassett eller cd-skiva  

 Ett e-postmeddelande  

 En videoinspelning på DVD  

 En registerpost i ett IT-system  

Det är dock bara allmänna handlingar som kan vara 

offentliga.  

 Hur vet man om en handling är allmän?  9.3

Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara 

allmän:  

 den ska vara förvarad hos myndigheten  

 den ska vara inkommen till eller upprättad hos 

myndigheten 

9.3.1 Förvarad  

En grundförutsättning är att myndigheten har tillgång till 

handlingen. Till exempel att dokumenten faktiskt finns i 

myndighetens lokaler. Även handlingar som är utlånade 

eller förvaras hemma hos en anställd anses som förvarade. 

Det gäller också för dokumentation i databaser som i själva 

verket finns hos någon annan, men som kan nås via 

terminaler eller motsvarande. 
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9.3.2 Inkommen 

En handling är inkommen när den lämnats in till 

myndighetens lokaler, antingen genom den vanliga 

postgången eller genom att den överräckts personligen. 

Även om en handling överlämnats till en anställd i hemmet 

eller "på stan" anser man att den kommit in till 

myndigheten. Elektroniska handlingar är inkomna om 

någon antingen på teknisk väg har gjort det möjligt för 

myndigheten att ta del av elektroniskt lagrad information (e-

post eller ett inlägg på Facebook), eller om till exempel ett 

USB-minne med en fil skickats med den vanliga posten.  

9.3.3 Upprättad  

Att ett dokument är upprättat innebär att det har fram-

ställts eller utarbetats på myndigheten. 

Arbetsmaterial som inte skrivits klart är inte 

upprättade och är därmed inte heller allmän handling. 

Myndigheten ska ha en möjlighet att bilda sig en 

uppfattning och ta ställning innan uppgifterna blir 

offentliga.  

En handling är upprättad (har fått sin slutgiltiga utformning):  

 När handlingen skickas till en privatperson eller 

annan myndighet.  

 När handlingen har justerats eller på annat sätt 

färdigställts (protokoll eller andra liknande 

anteckningar). Ett exempel är anteckningar som 

sammanställs efter en arbetsplatsträff och läggs 

ut på intranätet eller sprids till kollegor via e-

post.  

 När ett register eller en dagbok/journal, som 

förs löpande, är färdig för att föra in uppgifter i. 

Detta gäller även om registret är helt 

automatiskt (exempelvis loggfiler över e-post).  

 När handlingen är i övrigt färdigställd. När en 

handling är att anse som färdigställd är ofta en 

bedömningsfråga. Ett exempel är en internt 

utarbetad arbetsordning som är en allmän 
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handling om den faktiskt används i 

verksamheten.  

 När ärendet som handlingen tillhör är avslutat.  

 Offentlighet och integritet  9.4

För att en allmän handling ska få lämnas ut ska den 

dessutom vara offentlig. För allmänna handlingar är 

offentlighet huvudregeln och sekretess undantaget. I 

offentlighets- och sekretesslagen regleras vilka uppgifter 

som kan skyddas av sekretess. Reglerna är till för att 

skydda vissa väsentliga intressen, som skydd för enskildas 

personliga förhållanden och säkerhet. Det är viktigt att 

känna till att det också finns sekretessbrytande regler, till 

exempel har den som är part i ett ärende vanligen rätt att ta 

del av uppgifter i ärendet.  

Sekretessen är dessutom ofta tidsbegränsad.  

All sekretess följer med till kommunarkivet när 

arkivhandlingar överlämnas.  

 Hur ska utlämnande göras?  9.5

Om någon begär en handling ska utlämnandet ske direkt 

eller så snart det är möjligt på stället. Att lämna ut allmänna 

handlingar är en arbetsuppgift som du ska prioritera före 

andra. Misstänker du att det kan finnas sekretessreglerade 

uppgifter är det dock viktigt att först läsa igenom 

handlingarna och kanske diskutera frågan med din chef (så 

kallat ”rådrum”).  

Den som frågar efter allmänna handlingar har rätt att vara 

anonym. Du får inte fråga vem personen är eller vad 

handlingarna ska användas till. När det gäller uppgifter som 

kan omfattas av sekretess är det dock viktigt att ta reda på 

vem det är som vill ha uppgifterna och ibland till och med till 

vad. En elev får till exempel ta del av sin egen elevakt. 

Sekretessreglerade uppgifter får inte hamna i fel händer.  

Det är den person som har hand om handlingarna som ska 

lämna ut dem. Arkivombud har tillgång till arkivlokalen och 

kan ta fram de efterfrågade handlingarna. 
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Vem som har delegation att fatta beslut om att inte lämna ut 

allmän handling står i delegationsordningen. Om den som 

begär ut en handling vill ha ett skriftligt avslag så ska ett 

formellt beslut fattas med besvärshänvisning. Det är för att 

det ska gå att överklaga beslutet.  

Låna eller lämna inte ut originalhandlingar. Handlingarna får 

läsas på plats under uppsikt. Allmänheten har också rätt att 

få kopior. Det finns en särskild taxa när det gäller vad vi ska 

ta betalt för kopior. Se kommunens kopietaxa, som gäller 

för hela kommunens verksamhet. 

10 Redovisa arkiv 

  Arkivbeskrivning  10.1

För att det ska vara möjligt att hitta i arkivet i framtiden är 

det viktigt att veta hur organisationen har sett ut och vad 

som kan finnas i de olika arkiven. Arkivbeskrivningen, eller 

beskrivningen över allmänna handlingar, ska ge en 

uppfattning om vilka arbetsuppgifter som organisationen 

ansvarar för och hur handlingarna hanteras. Det är den 

arkivansvarige som ska se till att arkivbeskrivning upprättas 

och hålls aktuell.  

I arkivbeskrivningen ska man kunna läsa om:  

 Arkivorganisation/arkivansvar med 

kontaktuppgifter till de som kan hjälpa till med 

upplysningar om myndighetens arkiv  

 Myndighetens organisation och verksamhet 

(och hur dessa har förändrats)  

 Register, förteckningar och sökmedel  

 Arkivets huvudsakliga struktur, även vilka IT-

system och webbtjänster som myndigheten 

ansvarar för  

 Rutiner för uppgifter som regelbundet hämtas 

från eller lämnas till andra  

 Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan 

använda för att ta del av allmänna handlingar  
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 Gallringsregler  

 Sekretessregler som vanligen tillämpas  

 Myndighetens rätt till försäljning av 

personuppgifter  

Om förvaltningen genomfört processkartläggningar och 

beskrivit sina verksamheter på detta sätt är det lämpligt att 

processbeskrivningarna läggs som en bilaga till 

arkivbeskrivningen.  

  Arkivförteckning  10.2

När handlingar levereras till kommunarkivet ordnas och 

förtecknas arkivet och redovisas i en särskild 

arkivförteckning. En arkivförteckning är en systematisk lista 

över de volymer (inbundna böcker, arkivboxar och andra 

förvaringsenheter) som finns i ett arkiv. Förteckningen 

upprätthåller sökbarheten och visar genom 

korshänvisningar var vi kan eftersöka information i 

kommunarkivet.  

  Systemdokumentation  10.3

När ett system upphandlas är det viktigt att avtala om att 

myndigheten får tillgång till utförlig dokumentation av 

applikationer, gränssnitt och databaser. När system 

utvecklas eller anpassas till den specifika myndighetens 

verksamhet ska det dokumenteras fortlöpande. Hur 

detaljerad dokumentationen behöver vara beror på 

informationens värde och systemets komplexitet.  

I dokumentationen bör det ingå till exempel:  

 Översiktlig beskrivning av systemet 

(applikationer, databaser, integrationer, 

gränssnitt med mera)  

 Beskrivning av rutiner i systemet  

 Beskrivning av lagrade data såsom struktur, 

samband och definitioner  

 Redogörelse för betydande förändringar i 

systemet  
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 Förändringar av koder och andra styrande 

parametrar  

 XML-schema och motsvarande dokumentation 

av strukturerade dokument  

Användardokumentation, manualer, handböcker, 

processbeskrivningar och teknisk dokumentation ska finnas 

tillgängliga hos systemägaren under hela den tid som 

systemet är i drift.  

Detaljnivån och omfattningen på systemdokumentationen 

beror på hur komplext systemet är. Användningen av 

standarder ska dokumenteras.  

Det är den myndighet som äger IT-systemet 

(systemägaren) som ansvarar för dokumentationen. För IT-

system som är gemensamma för flera myndigheter beslutar 

arkivmyndigheten vem som har ansvar.  

När systemet tas ut drift ska ett urval bevaras för framtiden 

för att det ska vara möjligt att förstå de uppgifter som 

bevaras (digitalt eller genom uttag på papper). Vilken 

systemdokumentation som behöver finnas till hands på lång 

sikt beror på vilken information som ska bevaras och hur 

den ska bevaras.  

11 Rensa och gallra 

Att det är viktigt att bevara dokument inser de flesta, men 

att det är minst lika viktigt att kasta dokument som inte 

längre behövs är det tyvärr inte lika många som tänker på.  

  Rensa handlingar som inte är allmänna  11.1

Det är bra att tänka på att när ett ärende avslutas eller 

handlingar av andra anledningar arkiveras, blir alla 

handlingar allmänna. Innan arkivering ska pärmar och 

liknande ”rensas” från handlingar som inte är allmänna.  

Exempel på handlingar som inte är allmänna:  

 Minnesanteckningar som en tjänsteman 

sammanställt för att underlätta föredragningen 

eller beredningen av ett ärende och som inte 
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tillför ärendet någon ny information. Tänk på att 

sammanträdesanteckningar aldrig är 

minnesanteckningar av detta slag!  

 Utkast och kladdar, korrektur och råtabeller som 

utarbetats inom myndigheten (så kallade 

"mellanprodukter")  

 Interna handlingar som skickas mellan 

exempelvis lärare. Även meddelanden som 

skickas mellan deltagarna i en projektgrupp  

 Överflödiga kopior och trycksaker som inte tillför 

ett ärende något i sak  

 Material från kurser och konferenser  

Tänk på att städa datorn också! Gamla utkast och kopior i 

katalogerna på servrarna gör det svårt att hitta och gör 

också att kostnader för lagring och backup ökar. Handlingar 

som behövs för att förstå ett ärende, eller en händelse, ska 

förstås tas omhand för arkivering. Varje anställd ansvarar 

för sina egna pärmar och sina egna kataloger. 

  Gallra allmänna handlingar  11.2

Allmänna handlingar kan inte bara kastas, utan de måste 

förstöras (gallras) på ett kontrollerat sätt och efter beslut. 

När dokumenthanteringsplanen är antagen av myndigheten 

gäller den som gallringsbeslut. Det innebär att handlingar 

fortlöpande ska gallras i enlighet med de gallringsfrister 

som beslutats, fram till dess att en ny plan fastställts. Om 

det finns ett behov av att gallra något som det inte finns 

gallringsbeslut för i dokumenthanteringsplanen kan ett 

särskilt gallringsbeslut tas av nämnden. Det gäller 

tillexempel om man vill kunna gallra gamla handlingar enligt 

det som beslutats i dokumenthanteringsplanen. Om den 

information som ska gallras är gemensam för flera 

myndigheter är det kommunfullmäktige som ska ta 

gallringsbeslutet.  

För att underlätta gallringen av pappershandlingar är det 

bra att notera gallringsfrister på pärmar eller registerflikar.  
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Det är lika viktigt att gallra det elektroniska arkivet, som det 

traditionella pappersarkivet. I viss lagstiftning finns 

tvingande gallring (till exempel för socialtjänsten) och då är 

det särskilt viktigt att gallra både uppgifter i databasen och 

pappersakterna.  

Sekretesshandlingar och handlingar med uppgifter om 

enskilda personer ska gallras i sekretesslådan, dvs de 

strimlas eller bränns. Det är viktigt att personuppgifter som 

kan upplevas som integritetskränkande inte läggs i den 

vanliga pappersåtervinningen.  

CD-skivor och usb-minnen med sekretessreglerade 

uppgifter ska också förstöras och kan lämnas in för 

destruktion hos IT-enheten, Ölands kommunalförbund. 

Lämna aldrig in datorer direkt till en återvinningsstation, 

utan lämna tillbaka dem till IT-enheten, Ölands 

kommunalförbund, för destruktion. Hårddiskar och andra 

digitala lagringsmedier där sekretessreglerade uppgifter 

eller personuppgifter lagrats ska förstöras.  

12 Leverera handlingar till kommunarkivet 

När arkivhandlingar inte längre behövs i den dagliga 

verksamheten kan de efter överenskommelse övertas av 

kommunstyrelsen för fortsatt vård av kommunarkivet. 

Överenskomna tider för överföring till slutarkiv framgår av 

dokumenthanteringsplanen.  

  Att tänka på inför leverans av pappershandlingar  12.1

För att leveranserna till kommunarkivet ska vara så smidiga 

som möjligt är det viktigt att:  

 Inte skicka enstaka handlingar, utan samla ihop 

de handlingar som ska levereras, till exempel 

en gång om året.  

 Pärmar är rensade och gallrade innan de 

levereras. Kommunarkivet tar inte emot 

handlingar som ska gallras, utan dessa ska 

förvaras på enheten.  
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 Gummiband, plastfickor och gem är 

bortplockade.  

 Pärmar, akter och omslag är tydligt märkta med 

datum och innehåll.  

 Handlingarna är sorterade i den ordning som 

framgår av dokumenthanteringsplanen.  

 Försändelsen är märkt med avsändare (enhet 

och kontaktperson).  

 En enkel lista över vilka pärmar/motsvarande 

som ingår i leveransen följer med (för att 

säkerställa att allt har kommit fram).  

 Kontakta kommunarkivet i förväg om det rör sig 

om en större leverans.  

  Efter leverans  12.2

Efter leveransen ordnas och förtecknas handlingarna i en 

arkivförteckning enligt ett särskilt system som är 

gemensamt för de allra flesta offentliga arkiv i Sverige. I 

Borgholms kommun använder vi oss av 

arkivförteckningsprogrammet Visual Arkiv. Varje volym 

skrivs in arkivförteckningen, som är sökbart enligt olika 

kriterier. Kommunarkivet ansvarar för att lämna ut och 

sekretesspröva handlingar som bevaras på kommunarkivet. 

  Leverans av elektronisk information  12.3

Beslut har fattats att arkivmyndigheten Sydarkivera har 

ansvar för slutarkiveringen av kommunens digitala 

handlingar. Leverans dit sker genom samråd med 

Sydarkivera. 

13 Länkar med bra övergripande information 

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor: 

www.samradsgruppen.se  

Riksarkivet: www.riksarkivet.se  
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2020-12-07 2015/36 214 
     

 
Handläggare 
Thomas Nilausen 
Planarkitekt 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 115  Thomas.Nilausen@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsen  
 

 
Godkännande av länsstyrelsens förslag att delvis upphäva detaljplan 
för Solberga 3:1 m.fl.  

Förslag till beslut  
 
att  kommunstyrelsen godkänner att länsstyrelsen delvis upphäver detaljplan för 

Solberga 3:1 m.fl. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-19 att anta detaljplan för Solberga 3:1 m.fl. 
Efter antagande kunde dock länsstyrelsen notera att en mindre del av detaljplanen 
möjliggjorde byggnation av sjöbodar på ett sätt som inte är förenligt med strand-
skyddet, vilket ger skäl att överpröva och upphäva kommunens beslut att anta de-
taljplanen. Länsstyrelsen önskar inte upphäva hela detaljplanen utan presenterar 
istället ett förslag som innebär att endast den mindre del som strider mot strand-
skyddet upphävs och resterande del av detaljplanen släpps. För att detta ska kunna 
genomföras behöver länsstyrelsen kommunstyrelsen i Borgholms kommuns god-
kännande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015/36 214, upprättad 2020-12-07. 

Bedömning 
Länsstyrelsens förslag måste godkännas i enlighet med plan- och bygglagens 
(2010:900) 11 kap 11 §. 

Konsekvensanalys 
Länsstyrelsen och kommunen har tidigare kommit överens om att ett delvis upphä-
vande av detaljplanen Solberga 3:1 m.fl. är det mest effektiva sättet att hantera de-
taljplanens fortskridande på. Ett godkännande från kommunstyrelsen etablerar det 
som tidigare är överenskommet mellan länsstyrelsen och kommunen på ett juridiskt 
korrekt sätt genom att följa plan- och bygglagens (2010:900) 11 kap 11 §.  

 
Tillväxtenheten Plan 
 
Anders Magnusson  Thomas Nilausen 
Tillväxtchef Planarkitekt 
 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsens planenhet 
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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
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-01 254   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 254 Dnr 2020/91 026 KS 
 
Kommande arbete med jämställdhetsfrågor och uppdatering av jäm-
ställdhets- och mångfaldsplan och policy 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anta reviderad jämställdhets- och mångfaldspolicy enligt förslag. 

Härutöver beslutat kommunstyrelsens arbetsutskott 

att  lägga jämställdhets- och mångfaldsplan - 2019-2021 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 110 beslutade bland annat att upp-
dra kommunchefen att arbeta fram ett förslag till hur kommunen ska arbeta med 
jämställdhetsfrågor framöver och att uppdra åt kommunchefen att göra en översyn 
av befintlig Jämställdhets- och mångfaldsplan för Borgholms kommun.  

Samarbetsorganet CESAM har tillsammans med kommunchefen arbetat fram en 
revidering av jämställdhets- och mångfaldsplan för Borgholms kommun samt ett 
förslag till revidering av kommunens jämställdhets- och mångfaldspolicy. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 110. 

Jämställdhets- och mångfaldsplan - 2019-2021, 2020-11-18. 

Förslag till jämställdhets- och mångfaldspolicy, 2020-11-26. 

Tjänsteskrivelse, 2020-11-26. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
HR-avdelningen 
Verksamhetsutvecklaren 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2020-04-09 2020/91 
     

 
Handläggare 
Jens Odevall 
Kommunchef 

Ert datum Er beteckning 
  

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

Till kommunstyrelsens arbetsutskott/perso-
nalutskottet 

 
 
Återrapportering - Borgholms kommuns kommande arbete med jäm-
ställdhetsfrågor 

Förslag till beslut  
 
att  anta reviderad jämställdhets- och mångfaldspolicy enligt förslag. 

att  lägga jämställdhets- och mångfaldsplan - 2019-2021 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 110 beslutade bland annat att upp-
dra kommunchefen att arbeta fram ett förslag till hur kommunen ska arbeta med 
jämställdhetsfrågor framöver och att uppdra åt kommunchefen att göra en översyn 
av befintlig Jämställdhets- och mångfaldsplan för Borgholms kommun.  

Samarbetsorganet CESAM har tillsammans med kommunchefen arbetat fram en 
revidering av jämställdhets- och mångfaldsplan för Borgholms kommun samt ett för-
slag till revidering av kommunens jämställdhets- och mångfaldspolicy. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 110. 
Jämställdhets- och mångfaldsplan - 2019-2021, 2020-11-18. 
Förslag till jämställdhets- och mångfaldspolicy, 2020-11-26. 

Tjänsteskrivelse, 2020-11-26. 

 
  
 
Jens Odevall 
Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
HR-avdelningen 
Verksamhetsutvecklaren
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-05-05 110   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 110 Dnr 2020/18 031 KS 
 
Återrapporering av deltagande i kurser, konferenser; politiker; Doku-
mentation 9 mars 2020 Är vi ett jämställt län? 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger återrapporteringen till handlingarna och be-
slutar  

att  uppdra kommunchefen att arbeta fram ett förslag till hur kommunen ska arbe-
ta med jämställdhetsfrågor framöver. Utgångspunkten ska vara från den do-
kumentation av halvdagsseminariet Är vi ett jämställt län som Länsstyrelsen i 
Kalmar län och Region Kalmar och diskuteras i ledningsgruppen.  Förslaget 
ska återrapporteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts andra sammanträde 
i juni. 

att  uppdra åt kommunchefen att göra en översyn av befintlig Jämställdhets- och 
mångfaldsplan för Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-04 § 37 att delta på halvdags-
seminarium för lägesbeskrivning och analys utifrån jämställdhetsindikatorer i regio-
nens kommuner och att kommunstyrelsens arbetsutskott representeras av Staffan 
Larsson (C). 
På dagens sammanträde återrapporterar Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) 
från deras deltagande på seminariet. 

Beslutsunderlag 
Dokumentation 2020-03-09 Är vi ett jämställt län. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar lärdomarna från seminariet och den do-
kumentation från seminariet som länsstyrelsen och Region Kalmar län skickat. 

Skickas till 
Kommunchefen 
 
______________
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POLICY 
Datum  Beteckning 1 (3) 
2020-11-26 2020/91 
     

            

Jämställdhets- och 
Mångfaldspolicy  
Utgåva 2 

Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 198 

Reviderad av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § XXX 

Revideras senaste januari 2024 

Kommunstyrelsens verksamhet ansvarar för dokumentet 

HR-chefen är dokumentansvarig 
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Borgholms kommun 
Datum 
2020-11-26 

Diarienummer 
2020/91 
 

Sida 
2(3) 

Jämställdhets- och Mångfaldspolicy 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................3 

1.1 Bakgrund ...............................................................................................3 
1.2 Syfte ......................................................................................................3 

2 Policyn ................................................................................3 

3 Ansvar ................................................................................3 
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Borgholms kommun 
Datum 
2020-11-26 

Diarienummer 
2020/91 
 

Sida 
3(3) 

Jämställdhets- och Mångfaldspolicy 

1 Inledning 

1.1  Bakgrund 
Diskrimineringslagen ersatte 2009 Jämställdhetslagen och omfattar även 
mångfaldsbegreppet. Även Lagen om förbud mot diskriminering av visstids- och 
deltidsanställda, samt skydd mot diskriminering av föräldralediga i 
Föräldraledighetslagen, påverkar arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. 

1.2 Syfte 
Att motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck. 

2 Policyn 
Borgholms kommun och Borgholm Energi ABdess bolag ska vara en verksamhet 
som ser till alla medarbetares kompetens, erfarenhet och arbetsinsats och som 
uppfattas som attraktiv för alla personer med rätt kompetens att söka anställning i. 

Diskriminering får inte förekomma i förhållande till vare sig medarbetare, 
medborgare, kunder, leverantörer eller andra som Borgholms kommun och 
Borgholm Energi ABdess bolag kommer i kontakt med. 

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald inom såväl ledningen som 
inom olika delar av verksamheten. Vi verkar på en mångfacetterad marknad. För att 
kunna bedriva en framgångsrik verksamhet som speglar våra medborgares och 
andra intressenters behov är det viktigt att vi arbetar för jämställdhet och mångfald 
inom kommunen. 

Alla anställda ska kunna förena arbete och föräldraskap. Vi är måna om att 
medarbetarna ska ha balans mellan arbete och fritid och att förutsättningar skapas 
för detta genom att försöka hitta flexibla arbetslösningar. 

Heltidsanställningar ska eftersträvas och ofrivilliga deltidsanställningar avskaffas 
och timanställningar minimeras. 

Vi bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i 
arbetslivet när det gäller såväl arbetsförhållanden som rekrytering och lönefrågor. 

Vi tolererar inte förekomst av trakasserier och mobbning. 

3 Ansvar 
Kommunfullmäktige är ansvarig för Jämställdhets- och Mångfaldspolicyn. 

Vår policy omsätts i en jämställdhets- och mångfaldsplan med handlingsplaner och 
uppföljning av dessa. 

Respektive chef har ansvaret för att denna policy följs och för genomförandet av 
handlingsplanerna inom sina verksamheter. 

HR-avdelningen ansvarar för att policyn efterlevs.
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HANDLINGSPLAN 

 Datum  Beteckning 1 (4) 
2020-11-26 2020/91 
     

Jämställdhets- och 
mångfaldsplan - 2019-2021 
Utgåva 3 

Antagen av kommunens ledningsgrupp 

Reviderad av kommunchefen 2020-11-18 

Revideras senaste 2023-11-18 

Kommunstyrelsens verksamhet ansvarar för dokumentet 

HR-chefen är dokumentansvarig 
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Borgholms kommun 
Datum 
2020-11-26 

Diarienummer 
2020/91 
 

Sida 
2(4) 

Jämställdhets- och mångfaldsplan - 2019-2021

Innehållsförteckning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Arbetsgivarens ansvar att upprätta en jämställdhetsplan är ett formellt krav enligt 
Diskrimineringslagen för att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. För att 
jämställdhetsarbetet ska drivas framåt och ge resultat krävs att planen innehåller 
mål och är konkret. Det krävs också utrymme för prioritering av 
jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet. Att samtidigt arbeta aktivt med 
mångfaldsfrågor är naturligt. Det vidare begreppet är jämlikhet, vilket omfattar kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. 

1.2 Syfte 
Ett aktivt arbete kan medverka till att arbetsgrupper får en ökad mångfald och 
därigenom påverkas arbetet i en positiv riktning. I möte med medborgare har det 
betydelse för den uppfattning och de relationer som skapas med Borgholms 
kommun, vilket bidrar till att utveckla och förstärka medborga- och kundrelationer. 
Ett ökat mångfalds- och jämställdhetsarbete har därför en positiv påverkan på 
verksamhetsutvecklingen. 

2 Planen 

2.1 Arbetsförhållanden 
Målsättningen är att arbetsförhållanden ska vara lämpliga för både kvinnor och män. 
Inom Borgholms kommun finns ingen typ av arbetsuppgift som utesluter något av 
könen.  
På Borgholms kommun eftersträvar vi att alla ska trivas på arbetet samt ha lika 
möjligheter till balans mellan arbete och fritid. 
Heltidsanställningar ska eftersträvas och ofrivilliga deltidsanställningar avskaffas 
och timanställningar minimeras. 

Åtgärd: Fortsatt arbete med ”Heltid som norm” som innebär att alla medarbetare 
ska får heltidsanställning samt fortsatt arbete med att minska delade turer. 

2.2 Arbete och föräldraskap 
Både kvinnor och män ska kunna förena arbete och föräldraskap. Vid längre 
frånvaro ska den enskilde medarbetaren erbjudas möjlighet att delta vid exempelvis 
enhetsmöten och nödvändig utbildning samt få del av övrig relevant information, för 
att lättare kunna återgå i arbete efter exempelvis en föräldraledighet. 
 
Inom Borgholms kommun uppmuntras både män och kvinnor till uttag av 
föräldraledighet.  

2.3 Sexuella trakasserier 
Sexuella trakasserier accepteras inte inom kommunens verksamheter. Chefer och 
övriga medarbetare informeras om kommunens policy och handlingsplan.  
 
Åtgärd: Eventuell förekomst av sexuella trakasserier ska fortlöpande följas upp 
genom medarbetarundersökningen, samt åtgärdas. 
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2.4 Ledare 
Ett bra ledarskap är en förutsättning för ett bra arbetsklimat. En jämn könsfördelning 
och mångfald i ledarbefattningar eftersträvas. Kompetens och lämplighet är dock 
det avgörande.  

Åtgärd: Ett ledarutvecklingsprogram startades upp under 2016. Detta innehåller 
bland att ett obligatoriskt chefskörkort (introduktion, arbetsmiljö, arbetsrätt, 
mål/resultat/lön). UGL, Utveckling grupp och ledare, samt UL, Utveckling ledare är 
andra utvecklingsprogram för våra ledare. 

Ledarinex mäts i medarbetarundersökning. 

2.5 Rekrytering och kompetensutveckling 
Borgholms kommuns annonser, både layout och text, utformas så att de inte 
diskriminerar någon sökande. Till intervjuer vid ledigförklarade befattningar kallas 
sökande med rätt kompetens, utan diskriminering. Vid likvärdig kompetens och 
lämplighet ges underrepresenterat kön företräde.  

Per 31 december 2018 är vi 907 tillsvidareanställda, 83 % kvinnor och 17 % män. 

2.6 Lönefrågor 
Samma löneprinciper gäller för alla och någon könsrelaterad skillnad vid 
lönesättning får inte förekomma. Lönen ska vara marknadsmässig och basera sig 
på ansvar, kompetens och resultat. Borgholms kommun tillämpar individuell 
lönesättning med en grund i kopplingen mellan mål, resultat och lön. 

Åtgärd: En lönekartläggning genomförs årligen för att kartlägga och analysera 
eventuella löneskillnader. En kostnadsberäkning och en plan för eventuella 
lönejusteringar tas fram årligen vid eventuella löneskillnader. 

2.7 Mål 2019-2021 
• Heltid som norm, klart 2020-12-31. 

• Sjukfrånvaron ska minska mot föregående år. Totala sjukfrånvaron är per 31 
december 2019, 7,61 % fördelat på 8,19 % kvinnor och 5,47 % män. 

• Eventuell förekomst av kränkande särbehandling ska fortlöpande följas upp 
och åtgärdas. Mätning sker genom medarbetarundersökning. 

Uppföljning av satta mål sker per kalenderår, varvid nya handlingsplan fastställs 

2.8 Ansvar 
Ledningsgruppen är ansvarig för Jämställdhets- och Mångfaldsplanen.  

Det är sedan varje chefs ansvar att genomföra handlingsplanerna och att 
mångfalds- och jämställdhetsaspekten integreras som en naturlig del i 
verksamheten.  

HR-avdelningen ansvarar för att de kommunövergripande målen följs upp.
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§ 270 Dnr 2020/217 438 KS 
 
Deltagande i samverkansprojektet LEVA 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  delta i samverkansprojektet LEVA genom att ansökan om LOVA-stöd för att 

projektet ska kunna fortsätta bedrivas i kommunen.  

Ärendebeskrivning 
LEVA-projektet (Lokalt Engagemang för VAtten) bedrivs i tre kustkommuner, Kal-
mar, Mönsterås och Borgholm, genom LRF. Projektet har fokus på att generera åt-
gärder som minskar näringsbelastningen på Östersjön samtidigt som en fortsatt 
produktion kan bibehållas eller ökas. 

I den första fasen av projektet har metod och arbetssätt för att öka åtgärdstakten 
utarbetats. En metod som projektet vill arbeta vidare med är så kallade minivatten-
råd genom att utveckla och modernisera dikningsföretag. Där vinsten är samord-
nade åtgärder med fokus på övergödning i ett vattendrag. I Borgholms kommun 
har ett visst arbete genomförts i Egbykanalens delavrinningsområde, men också i 
andra områden där markägare visat intresse.  

Klimatförändringen ger sannolikt längre perioder av torka, mindre snö och häftigare 
regn. Torråren 2018-2019 och effekten det hade på våra vattendrags transport av 
näringsämnen ut till havet pekar på att många och olika åtgärder behövs. 

Genom dikningsföretag finns ett mer eller mindre etablerat samarbete. De skapa-
des under de förhållanden som rådde för 70-200 år sedan. Även dikningsföretagen 
behöver anpassas så att både miljö och produktion får positiva effekter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-01. 

Bedömning 
Att flera organisationer arbetar med vattenvårdsåtgärder gör att fler och olika åt-
gärder kan genomföras. Samverkan mellan olika projekt blir naturlig genom Kal-
marsundskommissionen.  

Konsekvensanalys 
En fortsättning av LEVA-projektet innebär att alla deltagande kommuner söker en 
egen pott LOVA-medel för att finansiera samordningen. Kommunen söker 
200 000 kronor, LOVA stödet utgör 80 % och de resterande 20 % (40 000 kronor) 
utgör medfinansiering. Medfinansieringen tas ur den pott kontanta medel för vatten-
vård som årligen är avsatta från och med 2009.  
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Projektet drivs och rapporteras av LRF, kommunens tjänstemän tar fram underlag 
eller deltar i markägarmöte vid behov. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
Projektledare för vattenvård 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2020-12-01 2020/217 438 
     

 
Handläggare 
Kristin Bertilius 
Projektledare 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-884 80  Kristin.Bertilius@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Tjänsteskrivelse - LEVA – samverkan inom Kalmarsundskommissionen 

Förslag till beslut  
 
att  delta i samverkansprojektet LEVA genom att ansökan om LOVA-stöd för att 

projektet ska kunna fortsätta bedrivas i kommunen.  

Ärendebeskrivning 
LEVA-projektet (Lokalt Engagemang för VAtten) bedrivs i tre kustkommuner, Kal-
mar, Mönsterås och Borgholm, genom LRF. Projektet har fokus på att generera åt-
gärder som minskar näringsbelastningen på Östersjön samtidigt som en fortsatt 
produktion kan bibehållas eller ökas. 

I den första fasen av projektet har metod och arbetssätt för att öka åtgärdstakten ut-
arbetats. En metod som projektet vill arbeta vidare med är så kallade minivattenråd 
genom att utveckla och modernisera dikningsföretag. Där vinsten är samordnade 
åtgärder med fokus på övergödning i ett vattendrag. I Borgholms kommun har ett 
visst arbete genomförts i Egbykanalens delavrinningsområde, men också i andra 
områden där markägare visat intresse.  

Klimatförändringen ger sannolikt längre perioder av torka, mindre snö och häftigare 
regn. Torråren 2018-2019 och effekten det hade på våra vattendrags transport av 
näringsämnen ut till havet pekar på att många och olika åtgärder behövs. 

Genom dikningsföretag finns ett mer eller mindre etablerat samarbete. De skapades 
under de förhållanden som rådde för 70-200 år sedan. Även dikningsföretagen be-
höver anpassas så att både miljö och produktion får positiva effekter.  

Bedömning 
Att flera organisationer arbetar med vattenvårdsåtgärder gör att fler och olika åtgär-
der kan genomföras. Samverkan mellan olika projekt blir naturlig genom Kal-
marsundskommissionen.  

Konsekvensanalys 
En fortsättning av LEVA-projektet innebär att alla deltagande kommuner söker en 
egen pott LOVA-medel för att finansiera samordningen. Kommunen söker 
200 000 kronor, LOVA stödet utgör 80 % och de resterande 20 % (40 000 kronor) ut-
gör medfinansiering. Medfinansieringen tas ur den pott kontanta medel för vattenvård 
som årligen är avsatta från och med 2009.  

Projektet drivs och rapporteras av LRF, kommunens tjänstemän tar fram underlag el-
ler deltar i markägarmöte vid behov. 
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    2 (2)

 
Tillväxtenheten Miljö 
 
Jens Odevall Kristin Bertilius 
Kommunchef Projektledare 
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§ 264 Dnr 2020/213 041 KS 
 
Godkännande av Budget 2021 Ölands kommunalförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lämna Ölands kommunalförbunds budget 2021 till kommunstyrelsen för kän-

nedom. 

Ärendebeskrivning 
Ölands kommunalförbunds direktion har 2020-10-09 § 39 fastställt budget för 2021 
och lämnat den till medlemskommunerna Borgholms kommun och Mörbylånga 
kommun. Enligt förbundsordningen ska budget meddelas kommunernas kommun-
styrelser. 

Fastställd budget är som följer, med ett tillägg om 100 000 kronor avseende täck-
ning av pensionsutbetalningar adderas till förbundschefernas budgetförslag med 
finansiering enligt gällande fördelningsnyckel: 

Verksamhet 
Politisk verksamhet  
- Budget 2020: 291 000 kronor 
- Budget 2021: 295 000 kronor 
- Plan 2022: 298 000 kronor 
- Plan 2023: 302 000 kronor 

Revisionens verksamhet  
- Budget 2020: 50 000 kronor 
- Budget 2021: 145 000 kronor 
- Plan 2022: 145 000 kronor 
- Plan 2023: 145 000 kronor 

Förbundsdirektionens verksamhet  
- Budget 2020: 1 492 000 kronor 
- Budget 2021: 1 516 000 kronor 
- Plan 2022: 1 548 000 kronor 
- Plan 2023: 1 574 000 kronor 

Cykelprojektet Fyr till Fyr – 
- Budget 2020: - 
- Budget 2021: - 
- Plan 2022 – 
- Plan 2023 - 

Turistorganisationens verksamhet  
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- Budget 2020: 5 871 000 kronor 
- Budget 2021: 6 063 000 kronor 
- Plan 2022: 6 258 000 kronor 
- Plan 2023: 6 355 000 kronor 

Räddningstjänstens verksamhet  
- Budget 2020: 30 404 000 kronor 
- Budget 2021: 31 942 000 kronor 
- Plan 2022: 33 221 000 kronor 
- Plan 2023: 33 919 000 kronor 

IT- verksamheten  
- Budget 2020: 0 kronor 
- Budget 2021: 0 kronor 
- Plan 2022: 0 kronor 
- Plan 2023: 0 kronor 

Avskrivningar  
- Budget 2020: 2 800 000 kronor 
- Budget 2021: 2 800 000 kronor 
- Plan 2022: 3 000 000 kronor 
- Plan 2023: 3 400 000 kronor 

Räntekostnader  
- Budget 2020: 20 000 kronor 
- Budget 2021: 20 000 kronor 
- Plan 2022: 20 000 kronor 
- Plan 2023: 20 000 kronor 

Medlemsbidrag 
- Budget 2020: -40 928 000 kronor 
- Budget 2021: -42 781 000 kronor 
- Plan 2022: -44 491 000 kronor 
- Plan 2023: -45 715 000 kronor 

Summa  
- Budget 2020: 0 kronor 
- Budget 2021: 0 kronor 
- Plan 2022: 0 kronor 
- Plan 2023: 0 kronor 

Medlemsbidrag 
Borgholms kommun 
- Budget 2020: -17 661 000 kronor 
- Budget 2021: -18 455 000 kronor 
- Plan 2022: -19 188 000 kronor 
- Plan 2023: -19 710 000 kronor 
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Mörbylånga kommun 
- Budget 2020: -23 267 000 kronor 
- Budget 2021: -24 326 000 kronor 
- Plan 2022: -25 302 000 kronor 
- Plan 2023: -26 005 000 kronor 

Summa intäkter  
- Budget 2020: -40 928 000 kronor 
- Budget 2021: -42 781 000 kronor 
- Plan 2022: -44 491 000 kronor 
- Plan 2023: - 45 715 000 kronor 

Beslutsunderlag 
Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 39 Budet 2021. 
Bilaga Ölands kommunalförbund Förbundsdirektion 2020-10-09 § 39 Budget 2021. 

Beslut skickas till 
Ölands kommunalförbund 
Mörbylånga kommun 
______________
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Verksamhet Äskning 2021  

verksamheten

Äskning 2021 

förbundsdirektörer

Motivering/Konsekvens om ej erhåller äskning

Förbundsdirektionen 175 123

Lönerevision 28 28 Lönerevision 2,7%

Förändring personalomkostadspåslag 7 - Anpassning till SKRs rekommendation på 40,15%

Ökad IT-budget för att täcka 

kommunalförbundets del av IT 

verksamhetens kostnader

40 - Innebär att IT måste minska sina kostnader med 500 tkr och 

att kostnad för IT ej tas där den uppstår utan 

kostnadsminskningen riktas mot förbundet

Revision 95 95 Beslut tas i respektive kommuns kommunfullmäktige

Hyreskostnader, indexering 5 0 Budgeten för hyreskostnaden kommer ej att räcka

Turistbyrån 842 192

Lönerevision 92 92 Lönerevision 2,7%

Förändring personalomkostadspåslag 30 - Anpassning till SKRs rekommendation på 40,15%

Ökad IT-budget för att täcka 

kommunalförbundets del av IT 

verksamhetens kostnader

100 - Innebär att IT måste minska sina kostnader med 500 tkr och 

att kostnad för IT ej tas där den uppstår utan 

kostnadsminskningen riktas mot förbundet

Omstrukturering Turistbyrån i Borgholm - - Se över hur lokaler nyttjas

Destinationsutvecklare/ 

Evenemangssamordnare

500 - Innebär att utvecklingen av Ölands destinationsutveckling och 

evenemang riskerar att stagnera samt att de tre 

verksamhetsmålen under perspektivet utveckling ej kommer 

att nås. 

Minskade intäkter bokningen 100 100 Generell minskning av intäktsbudget enligt plan

Avskrivningar 20 0 Inköp av skylt kommer ej att kunna genomföras till 

turistsäsongen utan först till årsskiftet

Räddningstjänsten 2 844 1 538

Lönerevision 638 638 Lönerevision 2,7%

Förändring personalomkostadspåslag 166 - Anpassning till SKRs rekommendation på 40,15%

Ökad IT-budget för att täcka 

kommunalförbundets del av IT 

verksamhetens kostnader

360 - Innebär att IT måste minska sina kostnader med 500 tkr och 

att kostnad för IT ej tas där den uppstår utan 

kostnadsminskningen riktas mot förbundet

Gemensamt befäl länet 600 600 Beslut på satsning antaget

Ökade kostnader utbildning RTJ 600 300  Verksamhetens äskning innebar att 10 nya brandmän kunde 

utbildas/år, medan besparingsförslaget innebär att endast 6 

nya brandmän kan utbildas. Räddningstjänsten har en 

omsättning av deltidsbrandmän på ca 10%. Med ca 110 

anställda deltidsbrandmän innebär denna personalomsättning 

att det varje år behövs utbildas ca 10 nya brandmän. Om 

endast 6 nya brandmän utbildas varje år kommer samtliga 

vakanser som uppstår varje år inte kunna återbesättas med 

fullt utbildad personal, även om räddningstjänsten lyckas 

rekrytera ny personal till samtliga vakanta tjänster. Istället 

kommer en del av de nyrekryterade få gå en kortare 

introduktionsutbildning i avvaktan på att få gå den riktiga 

utbildningen, vilket innebär att kompetensnivån på personalen 

kommer minska. Det kostar ca 150 tkr att fullt utbilda en ny 

brandman. Då räddningstjänsten kommer bli tvungen att köra 

fler kortare introduktionsutbildningar kommer den minskade 

utbildningstakten innebära ökade kostnader för dessa 

introduktionsutbildningar. Därför räcker det inte med att sänka 

antalet utbildningar från 10 till 8 för att få ihop besparingen på 

300 tkr, utan antalet nyutbildningar måste sänkas ytterligare 

till 6 st.

Avskrivningar 480 - Inköp av inventarier kan ej genomföras vid behov utan först 

till årsskiftet

Finansförvaltningen -3 861 -1 853

Ränta på lån 10 -
Finns risk att räntan kommer att öka och att avsatt budget ej 

kommer att räcka

Pensionsutbetalningar 100 - Budget för att täcka årliga pensionsutbetalningar

Förändring medlemsbidrag Borgholm -1 742 -794

Förändring medlemsbidrag Mörbylånga -2 228 -1 059
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Budget 

2020
Förändring

Budget 

2021 

verksamheten

Budget 2021 

(förbunds-

direktörerna)

Plan 

2022

Plan 

2023

Verksamhet

Politisk verksamhet 291 29 320 295 298 302

Revision 50 95 145 145 145 145

Förbundsdirektion 1 492 51 1 543 1 516 1 548 1 574

Cykelprojektet Fyr till Fyr                  -       -  -  -  -  - 

Turistorganisationen 5 871 822 6 693 6 063 6 258 6 355

Räddningstjänst 30 404 2 364 32 768 31 942 33 221 33 919

IT 0 0 0 0 0 0

Avskrivningar 2 800 500 3 300 2 800 3 000 3 400

Räntekostnader 20 110 130 20 20 20

Medlemsbidrag -40 928 -3 971 -44 899 -42 781 -44 491 -45 715

Summa 0 0 0 0 0 0

Medlemsbidrag

Borgholms kommun -17 661 -1 742 -19 403 -18 455 -19 188 -19 710

Mörbylånga kommun -23 267 -2 228 -25 495 -24 326 -25 302 -26 005

Summa intäkter -40 928 -3 971 -44 899 -42 781 -44 491 -45 715

2021 2021 alt 2022 2023

758 758 810 825

203 - - -
500 - - -

95 95 - -

5 - - -

0 - - -

500 - - -

100 100 100 -

600 600 0 -

- 0 600 -

- 0 - -

600 300 - -

500 - 200 400

Pensionsutbetalningar 100 - - -

10 - - -

3 971 1 853 1 710 1 225

Utökning turism

Äskning

Lönerevision

Förändring personalomkostnadspålägg

Ränta på lån

Avskrivningar

Ökade kostnader utbildning RTJ

Ny station Mörbylånga

Ombyggnad station Borgholm

Ökade IT-kostnader

Omstrukturering Turistbyrån i Borgholm

Hyreskostnader

Revision

Gemensamt befäl länet

Minskade intäkter bokningen
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Sammanträdesdatum  
2020-11-26 Paragraf 2020-11-26 85  

   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 85 Dnr 2020/70 BELNAB 
 

Uppföljning av avfallsplan 2019 - 2022 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

Att informationen läggs till handlingarna 

Att rapporten översänds för kännedom till Kommunstyrelsen, Miljö- och 
byggnadsnämnden och Socialnämnden 

Att styrelsen önskar uppföljning i ärendet vid mötet i mars 2021 

Ärendebeskrivning 

Den avfallsplan som gäller i Borgholms kommun för åren 2019-2022 syftar till att skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom avfallshanteringen, och positiva effekter för 
människa och miljö.   

 
Avfallsplanen innehåller aktiviteter som olika verksamheter inom kommunen och 
Borgholm Energi ansvarar för, och som ska bidra till att målen i planen uppnås.  

 
Enligt avfallsplanen ansvarar Borgholm Energi för att göra den årliga uppföljningen av mål 
och aktiviteter. Det innebär att samtliga ansvariga inom kommunen kontaktas och 
redovisar sina resultat till bolaget, som sammanställer resultaten i en lägesrapport. 
Rapporten skickas till Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder och ansvariga för olika 
aktiviteter enligt avfallsplanens handlingsplan. 

 
Bifogat till ärendet finns rapporten som avser 2019 och första halvåret 2020 (Rapport 2019 
– Uppföljning av mål och aktiviteter i Borgholms kommuns avfallsplan). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Rapport 2019 Uppföljning av mål och aktiviteter i Borgholms kommuns avfallsplan 
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Sammanfattning 
Den avfallsplan som gäller i Borgholms kommun för åren 2019-2022 syftar till att skapa 

förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom avfallshanteringen, och positiva effekter 

för människa och miljö.   

Avfallsplanen innehåller aktiviteter som olika verksamheter inom kommunen och 

Borgholm Energi ansvarar för, och som syftar till att målen i planen ska uppnås. Arbetet 

med dessa aktiviteter ska följas upp en gång per år i en rapport, genom att respektive 

ansvarig verksamhet beskriver hur arbetet med aktiviteterna har fortskridit under året. 

Det här är rapporten som avser 2019 och första halvåret 2020. 

Totalt består avfallsplanen av 47 aktiviteter. 39 av dessa är aktuella i denna rapport. 

Övriga ska genomföras längre fram i tiden. Cirka 65 % av de aktuella aktiviteterna är 

klara eller påbörjade. Drygt 15 % är inte påbörjade, och för resterande 20 % saknas 

uppgift.  
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Avfallsplanen  
En renhållningsordning är något som alla kommuner ska ha enligt Miljöbalken. 

Borgholms kommuns renhållningsordning beslutades i december 2019 och gäller till och 

med 2022. Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och en 

avfallsplan. Avfallsplanen ska enligt Miljöbalken innefatta allt avfall som uppstår i 

kommunen, och bestå av mål och aktiviteter för att förebygga och hantera avfallet.  

Syftet med avfallsplanen för Borgholms kommun är att:  

- Sätta mål för kommunens avfallshantering och medvetet prioritera mål och 

aktiviteter  

- Uppmärksamma hur viktig avfallshanteringen faktiskt är i samhället  

- Skapa en bra och hållbar avfallshantering inom kommunen 

I avfallsplanens bilaga 1 – Handlingsplan anges ett antal aktiviteter som ska bidra till att 

målen i planen uppnås. Enligt avfallsplanen ska en rapport redovisas i maj varje år som 

beskriver hur de olika verksamheternas arbete med planens mål och aktiviteter har gått 

under det föregående året, och det här dokumentet utgör den första 

uppföljningsrapporten.  

Under våren 2020 drabbades Sverige av Corona-pandemin, vilket har tagit mycket tid 

och resurser i anspråk för alla kommunens och bolagets verksamheter. Därför har 

arbetet med avfallsplanen till stor del kommit i skymundan under 2020, och denna 

rapport presenteras därför under hösten 2020 istället för under våren.   

Uppföljning 
Eftersom 2019 nästan var till ända när planen beslutades, avser den här rapporten både 

2019 och första halvåret 2020. En stor del av arbetet under den här tiden har handlat 

om att ta fram rutiner för hur uppföljningen ska gå till. Nyckeltalen som presenteras 

avser enbart 2019 och jämförs med läget 2018 som är utgångspunkt i avfallsplanen. 

Då det här är den första uppföljningen av den nya avfallsplanen, finns det ännu inte så 

många värden att jämföra med när det gäller nyckeltalen. Därför går det inte att dra 

alltför stora slutsatser eller bedöma trender med säkerhet ännu. Värdena i den här 

rapporten ger en fingervisning, och allteftersom fler uppföljningar görs, kan detta 

bedömas bättre i framtiden. 

Mål och aktiviteter 
Mål och aktiviteter i denna rapport presenteras i fyra målområden. Varje målområde 

innehåller övergripande mål, konkreta mätbara mål samt aktiviteter. Mätbara mål och 

aktiviteter beskriver tillsammans vad Borgholms kommun avser att uppnå och vad som 

behöver göras. Målstrukturen kan beskrivas enligt följande:  

207



4 
 

- Inriktningsmål. Anger inriktningen på längre sikt (10-15 år) och är vägledande för 

alla som ger upphov till avfall, såväl kommunala verksamheter som medborgare 

och företag.  

- Mätbara mål. Anger på en mer konkret nivå vad som ska uppnås. De mätbara 

målen är på något sätt mätbara och tidsatta. De mätbara målen anses uppnådda 

när en viss målnivå nåtts eller föreslagna aktiviteter med koppling till det mätbara 

målet är genomförda. De mätbara målen ska av kommunstyrelsen och ansvariga 

nämnder lyftas upp och arbetas in i budgetar och verksamhetsplaner.  

- Aktiviteter. Anger hur målen ska uppnås. Aktiviteterna, som är formulerade på ett 

övergripande sätt, arbetas in och konkretiseras i ansvarig förvaltnings eller 

bolags plan och budget.   

Arbetsgruppen 
En första inledande träff planerades att hållas under våren 2020 för att göra alla 

verksamheter uppmärksamma på sitt ansvar. På grund av situationen med Corona-

pandemin, sköts denna träff på framtiden. Information om avfallsplanen och dess 

uppföljning har skickats via e-post till berörda verksamhetschefer.  
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Målområde 1: Förebyggande och 

återanvändning 
Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Att förebygga uppkomsten av avfall är ett 

prioriterat område inom både Sverige och EU. Därför har även Borgholms kommun 

velat prioritera att arbeta med detta under de kommande åren.  

 

Inriktningsmål: Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till 

återanvändning ska öka. 

Till inriktningsmålet finns två mätbara mål: 

- Senast år 2022 ska 2 %1 av det grovavfall som inkommer till kommunens 

återvinningscentraler återanvändas. 

- Mängden matavfall från kommunens storkök för skolor och omsorg ska minska 

kontinuerligt. 

 

Nyckeltal 

 Nolläge 

2018 

Resultat 

2019 

Mängd avfall från hushåll och verksamheter till behandling, 

ton/år 15 042 16 068 

Andel grovavfall som tas emot på kommunens 

återvinningscentraler och som lämnas till återanvändning, %. 0% 0% 

Mängd matavfall från kommunens storkök för skolor och 

omsorg, kg/portion. 

Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

Kommentarer:  

Mängden insamlat avfall från hushåll och verksamheter har ökat med 6,8 % mellan 2018 

och 2019. Antalet besök till återvinningscentralerna har ökat med motsvarande siffra. I 

Sverige har mängden insamlat avfall varit oförändrad under samma tidsperiod.  

Mottagning av återbruksmaterial har inte startat ännu, men förberedelser för att kunna 

starta en sådan insamling har påbörjats. Se aktivitet nedan. 

Att uppgift saknas vad gäller storkökens matavfall, beror på att verksamheterna har haft 

abonnemang där mängden matavfall inte kan mätas. Se aktivitet nedan. 

 

 
1 Dessa 2 % motsvarar cirka 300 ton grovavfall som ska gå till återanvändning per år. 
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Aktiviteter 

Målområdet för förebyggande och återanvändning har tio aktiviteter som var och en ska 

bidra till att målen uppnås. Av dessa är fem stycken pågående och en är klar. Tre av de 

pågående aktiviteterna är löpande under avfallsplanens hela giltighetstid, och kommer 

därför inte att få status klar. 

 

Skapa möjligheter att lämna avfall för återanvändning på 

återvinningscentralerna. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: 2019-2020 

Status: Pågår 

Uppföljning: Under 2019 har två containrar köpts in som ska ställas på 

återvinningscentralerna för insamling av återbrukat material. En dialog har hållits med 

kommunens socialförvaltning angående möjligheterna att involvera 

arbetsmarknadsenheten i arbetet med att ta hand om materialet. Tanken är att 

materialet ska gås igenom och vid behov lagas och snyggas till inför försäljning. Det som 

krävs är att lokalerna där materialet ska tas omhand renoveras, så att det blir en bra 

arbetsmiljö och ändamålsenliga utrymmen. Försäljning av insamlat material kommer att 

ske via hjälporganisationer, som då får förtjänsten. Förhoppningen är att återbruket ska 

kunna dra igång i slutet av 2020. 

 

Utreda exakt hur nyckeltalet ska följas upp (vikt eller volym). 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: 2019 

Status: Klar 

Uppföljning: Nyckeltalet kommer att anges i ton.  

 

Informera om återbruk. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: 2019-2020 

Status: Ej påbörjad 

Uppföljning: Denna aktivitet påbörjas när materialet kan tas emot. 
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Vid upphandling, där så är möjligt, ställa krav som syftar till att förebygga avfall. 

Ansvarig verksamhet: Kommunstyrelsen och Borgholm Energi   

Tid: Löpande 

Status: Pågår 

Uppföljning:  

Kommunstyrelsen: Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

Borgholm Energi: För att förbättra kraven i upphandlingar kring avfallshantering skulle 

valet av upphandlingsmodell och utvärderingsmodell i flera fall behöva ändras. Att ställa 

krav på olika hållbarhetskriterium och sedan utvärdera på lägsta pris är svårt. Kontroller 

och uppföljning av avtal samt sanktioner för leverantörer som inte följer avtal behöver i 

ökad utsträckning finnas med i förfrågningsunderlagen framöver. I mallen som används 

vid flertalet upphandlingar över tröskelvärden finns frågor kring hållbarhet med, bland 

annat texten ”säkerställa minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed 

minskade kostnader för avfallshanteringen”. Exempel på krav vid upphandling finns 

inom verksamheten Återvinning och avfall där krav ställs på bränsle vid transporter av 

avfall, och att behandling av avfall sker så högt upp i avfallstrappan som möjligt. 

 

Utbilda upphandlare i hur hållbarhet kan vägas in i upphandlingar. 

Ansvarig verksamhet: Kommunstyrelsen och Borgholm Energi   

Tid: Löpande 

Status: Pågår 

Uppföljning:  

Kommunstyrelsen: Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

Borgholm Energi: Verksamheterna hanterar upphandlingar utifrån sina specifika 

förutsättningar. VA-ledningar använder externa konsulter vid 

entreprenadupphandlingar. Återvinning och avfall hanterar till största delen sina 

upphandlingar själva och använder mallen. Många upphandlingar görs tillsammans med 

Mörbylånga kommun varför en samordning kring miljöfrågor behövs. Bolagets 

upphandlingsansvariga kommer under november att gå utbildning i upphandlingar där 

miljö och sociala krav ingår som ett ämnesblock. Alla i Borgholm Energi som gör ett 

inköp och gör en direktupphandling ska vara medvetna om vad som står i 

avfallhanteringsdokumentet som finns på hemsidan. Alla direktupphandlingar över 100 

tkr ska dokumenteras. En länk till avfallsplanen läggs ut i Teams under kanalen ”Inköp 

och upphandling” för att alla som gör inköp ska känna till vad som står i avfallsplanen. 
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Ta fram tips och råd till kommunala verksamheter om förebyggande och 

återanvändning av avfall. 

Ansvarig verksamhet: Kommunstyrelsen    

Tid: 2019-2020 

Status: Uppgift saknas 

Uppföljning: Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

 

Skapa möjligheter för kommunens arbetsmarknadsavdelning att bedriva 

återbruk. 

Ansvarig verksamhet: Socialförvaltningen    

Tid: 2019-2020 

Status: Pågår 

Uppföljning: Under året har fokus varit att försöka få pengar till och planera för 

renovering av de lokaler som ska användas för att hantera det återbrukade materialet.  

 

Informera om och erbjuda andra kommunala verksamheter möbler och liknande 

för återbruk. Lämna begagnade möbler med mera till 

arbetsmarknadsavdelningens återbruk. 

Ansvarig verksamhet: Kommunstyrelsen och Borgholm Energi  

Tid: 2019-2020 

Status: Pågår 

Uppföljning:  

Kommunstyrelsen och Borgholm Energi: Inga uppgifter har inkommit till denna rapport.  

Det finns en funktion för begagnade möbler på kommunens och bolagets gemensamma 

intranät i form av gruppen Möbler ges och fås. Information om detta har inte skickats ut, 

utan det är upp till var och en att hitta gruppen. Utbildningsförvaltningen använder den 

här gruppen i stor utsträckning.  

Arbetsmarknadsenhetens återbruk är ännu inte i drift. 

 

Tillhandahålla informationsmaterial till skola och omsorg. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: Löpande 
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Status: Pågår 

Uppföljning: Informationsmaterial och annan information har skickats till rektorer och 

förskolechefer i den utsträckning Återvinning och avfall har fått kännedom om att det 

finns. Personal på Återvinning och avfall har också varit i alla klasser i Köpingsviks skola 

och föreläst om miljö och återvinning. 

 

Genomföra mätningar av matavfall i skolor och omsorg. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: Årligen 

Status: Ej påbörjad 

Uppföljning: Diskussioner pågår med kommunala verksamheter om vilka abonnemang 

som krävs för att Borgholm Energi ska ha möjlighet att mäta nyckeltalet.  
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Målområde 2: Återvinning 
För att bidra till en hållbar utveckling är det viktigt att återvinna befintligt material i 

största möjliga mån. Det är därför viktigt att det avfall som uppstår ses som en resurs 

och behandlas på rätt sätt. Dock finns det farligt avfall som inte kan återvinnas. För detta 

avfall är deponering den bästa behandlingsmetoden ur ett miljö- och hälsoperspektiv.  

 

Inriktningsmål: Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk återvinning 

ska öka och andelen avfall till deponering ska minska. 

Till inriktningsmålet finns två mätbara mål: 

- Senast år 2022 ska minst 50 % av den totala mängden hushållsavfall sorteras ut 

för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. 

- Senast år 2020 ska minst 50 % av matavfallet sorteras ut och renheten på 

matavfallet vara minst 98 %. 

 

Nyckeltal 

 

 

Nolläge 

2018 

Resultat 

2019 

Andel av den totala mängden hushållsavfall som sorteras 

ut för materialåtervinning, %  18% 21% 

Andel av den totala mängden hushållsavfall som 

deponeras, %  6% 4% 

Andel grovavfall som tas emot på kommunens 

återvinningscentraler som lämnas till återvinning, % 90% 89% 

Andel av den totala mängden matavfall som sorteras ut, % 

Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

Renhet på utsorterat matavfall, %  

Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

Kommentarer:  

Baserat på de nyckeltal som hittills finns redovisade, ser utvecklingen ut att gå åt rätt 

håll vad gäller andel materialåtervinning och deponering. Andelen grovavfall som 

materialåtervinns är i princip oförändrad, men under våren 2020 påbörjades arbetet 

med en ny upphandling för behandling av det avfall som lämnas på 

återvinningscentralerna. I denna ställs krav som leder till att en större andel avfall 

kommer att materialåtervinnas än tidigare, och en mindre andel kommer att deponeras. 

Denna förändring kommer att märkas först i rapporten som avser 2021. 

För att få fram nyckeltal för mängden och renheten på matavfall krävs plockanalyser. Se 

aktivitet nedan. 
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Figur 1 nedan visar en sammanställning över hur mycket avfall som behandlades genom 

respektive behandlingsmetod under 2018 och 2019, samt målet för var nivåerna ska 

vara när avfallsplanens giltighetstid löper ut 2022.  

 

Figur 1: Behandlingsmetoder för det avfall kommunen har ansvar för 

 

Aktiviteter 

Målområdet för återvinning har elva aktiviteter som var och en ska bidra till att målen 

uppnås. Av dessa är nio aktiviteter aktuella under 2019-2020. Åtta av dessa nio är 

pågående. Sex av de pågående aktiviteterna är löpande under avfallsplanens hela 

giltighetstid, och kommer därför inte att få status klar. 

 

Översyn av insamlingssystemet för mat- och restavfall, förpackningar och 

returpapper från hushåll. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: 2020 

Status: Pågår 

Uppföljning: Under året har arbetet med översynen börjat, och beräknas bli färdigt 

under 2021. I översynen måste hänsyn tas till det utökade producentansvar för 

förpackningar som börjar gälla 1 januari 2023, liksom vad som kommer att hända 

avseende producentansvaret på returpapper. Stort fokus ligger därför på att bevaka 

utvecklingen i dessa frågor.   
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Genomföra beslutade förändringar enligt översynens förslag. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: 2020-2022 

Status: Ej påbörjad 

Uppföljning: Aktiviteten har inte påbörjats ännu.  

 

Underlätta sorteringsmöjligheterna för campingar och andra turistanläggningar i 

kommunen. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: Löpande 

Status: Pågår 

Uppföljning: En dialog har förts med ett flertal campingar och Ölands 

turistorganisation.  

 

Aktiv rådgivning till verksamheter och hushåll om möjligheter till avfallssortering 

och -minimering och i syfte att säkerställa god kvalitet på insamlat avfall. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: 2020 - löpande 

Status: Ej påbörjad 

Uppföljning: Aktiviteten har ännu inte påbörjats. I dagsläget finns den här hjälpen att få 

för de kunder som efterfrågar den.  

 

Utreda och utöka sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralerna. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: 2019-2020 

Status: Pågår 

Uppföljning: Under våren 2020 påbörjades en upphandling om transport och 

behandling av det avfall som lämnas in på återvinningscentralerna i Borgholms 

kommun. I denna upphandling har en översyn av hur material ska sorteras ut gjorts, och 

en utökning av sorteringsmöjligheterna kommer att införas när avtalet börjar gälla.  
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Ta fram förslag till hur taxan kan utvecklas som styrmedel för ökad återvinning. 

Ansvarig verksamhet: Kommunstyrelsen och Borgholm Energi, Återvinning och avfall 

Tid: Löpande 

Status: Pågår 

Uppföljning: Vikttaxan i sig är tänkt att fungera som ett incitament för att hushållen ska 

sortera bort allt som ska återvinnas eller återanvändas. Den kan dock ha motsatt verkan 

när det gäller matavfallsutsortering då detta tyngre avfall slängs i samma kärl som 

restavfallet vid optisk sortering.  I avfallstaxan 2019 och 2020 har viktavgiften sänkts och 

den fasta abonnemangsavgiften höjts, med syftet att främja matavfallsutsorteringen.  

 

Ställa krav i behandlingsupphandling på årlig statistik. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: Vid behov 

Status: Pågår 

Uppföljning: Två upphandlingar har gjorts där detta krav har ställts. 

 

Aktivt informera om matavfallsinsamling. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: Löpande 

Status: Pågår 

Uppföljning: Information om matavfallsinsamling görs i Borgholm Energis löpande 

avfallskampanj som leds av Borgholm Energis kommunikatörer.  

 

Regelbundna plockanalyser genomförs, exempelvis vartannat år. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: Löpande 

Status: Ej påbörjad 

Uppföljning: Upphandling av plockanalyser är planerad att genomföras under det 

första halvåret 2021. 
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I samråd med insamlingsentreprenören skapa rutiner för kvalitetssäkring och 

avvikelsehantering. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall   

Tid: 2019-2020 

Status: Pågår 

Uppföljning: Framförallt har arbetet med den här aktiviteten handlat om att ta fram 

avvikelser som är relevanta och som är enkla att använda. I samråd med 

insamlingsentreprenören har en lathund tagits fram för hur och när de olika 

avvikelserna ska användas. Diskussioner förs om hur detta kan utvecklas i framtiden. 

 

Ta fram förslag till hur taxan kan utvecklas som styrmedel för ökad utsortering 

och renhet på matavfallet. 

Ansvarig verksamhet: Kommunstyrelsen och Borgholm Energi, Återvinning och avfall 

Tid: Löpande 

Status: Pågår 

Uppföljning: Vikttaxan i sig är tänkt att fungera som ett incitament för att hushållen ska 

sortera bort allt som ska återvinnas eller återanvändas. Den kan dock ha motsatt verkan 

när det gäller matavfallsutsortering då detta tyngre avfall slängs i samma kärl som 

restavfallet vid optisk sortering.  I avfallstaxan 2019 och 2020 har viktavgiften sänkts och 

den fasta abonnemangsavgiften höjts, med syftet att främja matavfallsutsorteringen. 
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Målområde 3: Miljöpåverkan 
Alla aktiviteter och val som människan gör påverkar miljön i större eller mindre 

omfattning. Borgholms kommun vill minska den negativa miljöpåverkan i så stor 

utsträckning som möjligt, bland annat genom att sprida kunskap om hur avfall ska 

hanteras på ett sätt som är säkert för miljön.  

 

Inriktningsmål: Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för spridning 

av farliga ämnen ska minska. 

Till inriktningsmålet finns fem mätbara mål: 

- Mängden farligt avfall i hushållsavfallet ska vara mindre än 15 gram per hushåll 

och vecka. 

- Nedskräpningen i kommunen ska minska. 

- Nedlagda deponier ska riskklassas och där behov finns ska åtgärds- och 

kontrollprogram tas fram. 

- Säkerställa att minst 95 % av enskilda avlopp töms enligt gällande föreskrifter. 

- I samband med tillsynsbesök på företag alltid uppmärksamma hanteringen av 

farligt avfall och övrigt avfall. 

 

Nyckeltal 

 Nolläge 

2018 

Resultat 

2019 

Andel av det avfall som Borgholm Energi samlar in och 

som samlas in med fordon som drivs med alternativa 

bränslen, % 

  

Transporter för insamling av mat- och restavfall samt 

slam 

29% 29% 

Transporter från återvinningscentraler 25% 26% 

Mängd farligt avfall i hushållsavfallet, gram per hushåll 

och vecka 

Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

Antal klagomål på eller anmälda fall av nedskräpning 

inkomna till SBF, st  21 21 

Andel av nedlagda deponier som riskklassats, %. 0% 100% 

Andel av nedlagda deponier med behov av åtgärds- och 

kontrollprogram där sådana ha tagits fram, %.  100% 100% 

Antal tömda anläggningar, %  82 % 81 % 

Andel tillsynsbesök på företag där hanteringen av farligt 

avfall och övrigt avfall uppmärksammats, % 29% 27% 
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Kommentar:  

Andel alternativa bränslen som används vid de olika transporterna, styrs av de avtal som 

Borgholm Energi har. Det innebär att mängden alternativa bränslen i princip är 

oförändrad under avtalstiderna, och en större förändring sker i samband med ingång i 

nya avtal. 

Under 2019 beslutades den inventering (MIFO 1) där nedlagda deponier 

riskklassificeras. Det finns två deponier (Kalleguta och Rullbacka) i kommunen som inte 

ingick i den inventeringen, då de inte är sluttäckta.  

För att få fram nyckeltal för mängden farligt avfall krävs plockanalyser. Se aktivitet 

nedan. 

 

Aktiviteter 

Målområdet för miljöpåverkan har 19 aktiviteter som var och en ska bidra till att målen 

uppnås. Av dessa är 13 aktiviteter aktuella under 2019-2020. Sju av dessa 13 är klara 

eller pågående. För fem av de aktuella aktiviteterna saknas uppgift, och en är ej 

påbörjad. 

 

Se över och förbättra servicen vid insamling av elavfall och farligt avfall genom 

t.ex. fastighetsnära insamling eller fler avlämningsplatser. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: 2022 

Status: Ej påbörjad 

Uppföljning: Aktiviteten har inte påbörjats ännu. 

 

Informera om möjligheter att sortera och lämna elavfall och farligt avfall. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: Löpande 

Status: Pågår 

Uppföljning: Detta görs idag genom information i kundalmanackan, på hemsidan och i 

sociala medier.  
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Regelbundna plockanalyser genomförs, exempelvis vartannat år. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: Löpande 

Status: Ej påbörjad 

Uppföljning: Upphandling av plockanalyser är planerad att genomföras under det 

första halvåret 2021. 

 

Utreda alternativ för avfallshantering vid stränder, hamnar och allmänna platser 

(behållare/hämtningsfrekvens) och genomföra lämpliga åtgärder. 

Ansvarig verksamhet: Kommunstyrelsen     

Tid: 2020 

Status: Uppgift saknas 

Uppföljning: Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

 

Se över och utveckla rutinerna för städning på allmänna platser och stränder. 

Ansvarig verksamhet: Kommunstyrelsen och Borgholm Energi, Gata/Park 

Tid: 2020 

Status: Uppgift saknas 

Uppföljning:  

Borgholm Energi, Gata/park: Inga uppgifter har inkommit till denna rapport.  

Kommunstyrelsen: Inga uppgifter har inkommit till denna rapport.  

Gata/park har under 2020 flyttats över till kommunen, och mycket fokus under året har 

legat på organisationsfrågor. 

 

Delta i nationella kampanjer för att uppmärksamma nedskräpning, t.ex. 

skräpplockardagarna. 

Ansvarig verksamhet: Kommunstyrelsen     

Tid: Löpande 

Status: Uppgift saknas 

Uppföljning: Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 
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Utveckla och tillämpa egen metod för bedömning och uppföljning av 

nedskräpning. 

Ansvarig verksamhet: Kommunstyrelsen     

Tid: Årligen 

Status: Uppgift saknas 

Uppföljning: Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

 

Vid samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen diskutera hur 

nedskräpning vid återvinningsstationer kan minska, genom exempelvis 

information på flera språk. 

Ansvarig verksamhet: Kommunstyrelsen     

Tid: Löpande 

Status: Uppgift saknas 

Uppföljning: Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

 

Återkommande kontakter med Ölands turistorganisation angående information 

om nedskräpning. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: Löpande 

Status: Pågår 

Uppföljning: Återvinning och avfall har haft dialog med Ölands turistorganisation. Olika 

förslag på lösningar har diskuterats, och Ölands turistorganisation har bra 

informationskanaler för att sprida informationen. Ur kommunikationssynpunkt ser 

Ölands turistorganisation att det är viktigt att de båda Ölands-kommunerna jobbar på 

samma sätt med den här frågan. Då nedskräpning faller under förordningen om 

gaturenhållning, är det kommunen som ansvarar för åtgärder för nedskräpning.  

 

Slutföra påbörjad riskklassning av nedlagda deponier enligt MIFO 1. 

Ansvarig verksamhet: Miljö- och byggnadsnämnden   

Tid: 2019-2020 

Status: Klar 
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Uppföljning: Riskklassificeringen av nedlagda deponier enligt MIFO 1 fastställdes i 

september 2019. 

 

Vid behov genomföra riskklassning av nedlagda deponier enligt MIFO 2. 

Ansvarig verksamhet: Miljö- och byggnadsnämnden   

Tid: 2020-2022 

Status: Ej påbörjad 

Uppföljning: Inga planerade åtgärder i dagsläget. 

 

Där behov finns ska åtgärds- och kontrollprogram tas fram inklusive utredning om 

finansiering. 

Ansvarig verksamhet: Miljö- och byggnadsnämnden   

Tid: 2022 

Status: Ej påbörjad 

Uppföljning: Inga planerade åtgärder i dagsläget. 

 

Påbörja åtgärder och kontroll enligt framtaget åtgärds- och kontrollprogram. 

Ansvarig verksamhet: Miljö- och byggnadsnämnden   

Tid: 2022 

Status: Ej påbörjad 

Uppföljning: Inga planerade åtgärder i dagsläget. 

 

Utreda om fortsatta dispenser för eget omhändertagande av slam ska ges efter 

2020. 

Ansvarig verksamhet: Miljö- och byggnadsnämnden   

Tid: 2019-2020 

Status: Klar 

Uppföljning: Dispens för eget omhändertagande av slam på lantbruksfastighet är sedan 

januari 2020 inte längre möjligt att ansöka om. 
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Ta fram rutiner för årlig uppföljning av tömning av enskilda avlopp inklusive 

fosforfällor. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: 2019-2020 

Status: Ej påbörjad 

Uppföljning: Aktiviteten har inte påbörjats än.  

 

Utreda hur stor andel av anläggningarna som inte töms enligt gällande 

föreskrifter. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: 2020-2021 

Status:  Klar 

Uppföljning: En jämförelse har gjorts mellan antal anläggningar som finns i 

kundsystemet och antal tömningar som har gjorts, och därigenom har nyckeltalet i 

tabellen ovan tagits fram.   

 

Ta fram rutin för tillsyn av avfallshantering på företag. 

Ansvarig verksamhet: Miljö- och byggnadsnämnden   

Tid: 2019-2020 

Status: Klar 

Uppföljning: Rutin är framtagen. Vid tillsynsbesök på verksamheter enligt miljöbalken 

kontrolleras alltid avfallshanteringen. Avfall ingår som en del av tillsynsrapporteringen. 

 

I samband med tillsynsbesök hos företag uppmärksamma sortering och 

emballering av avfall, inklusive hantering av farligt avfall. 

Ansvarig verksamhet: Miljö- och byggnadsnämnden   

Tid: Löpande 

Status: Pågår 

Uppföljning: Vid tillsynsbesök på verksamheter enligt miljöbalken är avfallshantering en 

viktig del, där hanteringen av farligt avfall är prioriterad. Vid behov är 

tillsynsmyndigheten rådgivare för hur olika avfallsslag ska hanteras eller sorteras. 

Emballering av avfall har inte fått så mycket fokus som det kanske borde. 
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I samband med platsbesök på byggarbetsplatser uppmärksamma sortering av 

bygg- och rivningsavfall. 

Ansvarig verksamhet: Miljö- och byggnadsnämnden   

Tid: 2020 

Status: Ej påbörjad 

Uppföljning: Tillsyn enligt PBL har inte förekommit i någon större utsträckning. Tillsyn 

enligt miljöbalken på byggarbetsplats har inte genomförts. Ifall tillsyn av 

byggarbetsplatser ska genomföras bör den typen av tillsyn läggas in i 

tillsynsplaneringen.  
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Målområde 4: Människan i centrum 
För att alla insatser som denna avfallsplan innebär ska göra nytta för miljön, behöver 

alla som bor och vistas i Borgholms kommun göra medvetna val i sin vardag. Därför 

behöver Borgholms kommun och Borgholm Energi skapa möjligheter som underlättar 

detta.  

Borgholm Energi ser kundfokus som ett viktigt strategiskt område, och det har 

prioriterats i bolagets affärsplan. 

 

Inriktningsmål: Det ska vara lätt att göra rätt. 

Till inriktningsmålet finns ett mätbart mål: 

- Minst 70 % av hushållen ska vid kundundersökning vara nöjda med kommunens 

insamling av hushållsavfall. 

 

Nyckeltal 

 Nolläge 

2018 

Resultat 

2019 

Andel hushåll som är nöjda med kommunens insamling av 

hushållsavfall, % 

Uppgift 

saknas  75,29 % 

Kommentar: Inriktningsmålet är uppnått. Fokus blir nu att upprätthålla kundnöjdheten. 

Enligt Borgholm Energis affärsplan ska en kundundersökning göras vartannat år. 

 

Aktiviteter 

Målområdet för människan i centrum har sju aktiviteter som var och en ska bidra till att 

målen uppnås. Fem av dessa är pågående, och för en aktivitet saknas uppgift.  

 

Vidareutveckla konceptet ”en väg in” för kundtjänst. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: 2020 

Status: Pågår 

Uppföljning: Utredning pågår hos Borgholm Energi.  
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Utreda behov av utökade öppettider på återvinningscentralerna på kvällar och 

helger, samt genomföra det som behövs. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: 2019-2020 

Status: Pågår 

Uppföljning: Öppettiderna för Böda återvinningscentral har utökats, dels genom längre 

öppettid på torsdagar, dels genom att centralen är öppen varje lördag under 

sommarmånaderna.  

Denna fråga kommer att ingå i en översyn av hur vi vill utforma våra 

återvinningscentraler i framtiden, avseende exempelvis antal fraktioner och trafikflöde. 

En sådan utredning beräknas påbörjas under hösten 2020.  

 

Tillhandahålla informationsmaterial till skolor samt ta emot studiebesök. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: Löpande 

Status: Pågår 

Uppföljning: Informationsmaterial och annan information har skickats till rektorer och 

förskolechefer i den utsträckning Återvinning och avfall har fått kännedom om att det 

finns. Personal på Återvinning och avfall har också varit i alla klasser i Köpingsviks skola 

och föreläst om miljö och återvinning. När Corona-pandemin är över, kommer 

skolklasser att kunna komma på studiebesök på Kalleguta återvinningscentral igen, och 

information om detta kommer då att finnas på Borgholm Energis hemsida. 

 

Genomföra kundundersökningar, t.ex. intervjuer vid återvinningscentralerna. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: Löpande, start 2019 

Status: Pågår 

Uppföljning: En enkätundersökning genomfördes bland besökarna på Kalleguta och 

Böda återvinningscentraler under våren 2019. På grund av Corona-pandemin har ingen 

motsvarande undersökning gjorts under 2020. 

 

Se över lösningar för omhändertagande av hushållsavfall från turister. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  
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Tid: Löpande 

Status: Pågår 

Uppföljning: Återvinning och avfall har haft dialog med Ölands turistorganisation, och vi 

ser att det finns tänkbara lösningar som kommunen kan jobba vidare med. Här kan 

finnas fördelar med ett samarbete mellan Ölands-kommunerna i enlighet med 

strategidokumentet Öland – vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination som 

har tagits fram av Ölands kommunalförbund.   

 

Vid behov komplettera lösningar för omhändertagande av hushållsavfall från 

turister. 

Ansvarig verksamhet: Kommunstyrelsen     

Tid: Löpande 

Status: Uppgift saknas 

Uppföljning: Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

 

Återkommande kontakter med Ölands turistorganisation angående information 

om var avfall kan lämnas. 

Ansvarig verksamhet: Borgholm Energi, Återvinning och avfall  

Tid: Löpande 

Status: Ej påbörjad 

Uppföljning: Denna aktivitet har inte påbörjats ännu, då det är oklart vilka lösningar 

som ska användas.   
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2668 I Skrivelse om synpunkter på 
biblioteksstängningen, överlämnad till UTB för 
besvarande 

Magdalena Widell

2020-11-10 Eva-Mia Seger 

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.2678 I Beslut enligt förordningen (2016:398) om stöd till 
utemiljöer i vissa bostadsområden 
Boverkets beslut 
Stöd utbetalas med 402 741 kronor.
Detta beslut får enligt 19 § förordningen 
(2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa 
bostadsområden inte överklagas.
Redogörelse för ärendet 
Borgholms kommun har ansökt om stöd till 
utemiljöer i vissa bostadsområden. Boverket 
beslutade den 15 oktober 2020 att bevilja 
sökanden stöd med 1 610 962 kronor.
Förskott har utbetalats med 1 208 221 kronor, 
vilket motsvarar 75 procent av beviljat 
stödbelopp.
Borgholms kommun har den 28 september 2020 
inkommit till Boverket med slutrapport och 
begäran om slutlig utbetalning.
Beslutsmotiveringar 
Då de av sökanden inlämnade handlingarna 
uppfyller villkoren för stöd i förordningen
(2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa 
bostadsområden ska resterande stöd betalas ut.

Magdalena Widell

2020-11-11 Boverket 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.2684 I Hemställan om information och avsiktsförklaring Jonatan Wassberg

2020-11-11 SydostLeader

KS 2019/200 KS meddelande 
Hemställan om att få bjudas till kommunen för att 
informera om SydostLeader 

HEMSTÄLLAN

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2020-12-10

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2020-11-10 - 2020-12-10

Riktning: Inkomna

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande 

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 6
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

EU-projekt; Leader KalmarÖland Orientering om 
möjligt gemensamt leaderområde 

2020.2696 I Skrivelse till Till de ansvariga inom Borgholms 
kommun om att
STOPPA omedelbart vidare vandalisering av träd 
 i Borgholm!
Den sanslöst fula stympning som kastanjerna på 
Kungsgatan utsatts för har ingenting med 
nödvändig trädvård att göra.
Personen som utför detta må säkert vara 
genomtrevlig, och förmodligen billig, men saknar 
bevisligen tillräcklig kunskap!
Beskärning av träd är en konst som kräver 
gedigen utbildning, stor artkännedom och inte 
minst formkänsla.

Jan-Åke Johansson

2020-11-16 Naturvårdvakt och ordf- Hembygdsförening för 
Borgholms stad

KS 2020/4-423 KS meddelande SKRIVELSE

Markfrågor 2020

2020.2697 I Avstyckning Nydala Magdalena Widell

2020-11-16 Lantmäteriet 

KS 2017/69-254 KS meddelande 

Begäran om markanvisning, del av Borgholm 
11:1
Bursells Entreprenad, 

2020.2704 I Ärendet  avslutat. Möjlig kränkning av 
upphovsrätten TTN-2020-08-0385

Magdalena Widell

2020-11-16 Louise Hamilton

KS 2020/2-002 KS meddelande 

Delegation KC

2020.2709 I Kalmar kommuns beslut kring uppdrag om att 
utreda gemensam organisation för 
räddningstjänst för kännedom.
Överlämnad till kommunal förbundet 

Magdalena Widell

2020-11-16 Kalmar kommun 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.2777 I Kallelse och program Ägarsamråd 2020 i 
Kommunassurans 11 december 2020, kl 13.00 – 
15.00 via Teams.

Magdalena Widell

2020-11-20 Kommunassurans Syd Försäkrings AB

KS 2020/177 KS meddelande KALLELSE

Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB 

Sidan  2 av 6
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2778 I Svar till angående beskärningarna på 
Kungsgatan enligt den trädvårdsplan som togs 
fram 2016.
Entreprenören är beställd av oss och vi har fullt 
förtroende för entreprenören.
Beställning är gjord i samråd mellan mig, chef 
Gata/Park och vår Parkingenjör.

Har du sakliga synpunkter på hur vi hanterar vår 
mark, park och trädskötsel i kommunen är du 
välkommen att kontakta mig så tar jag det vidare 
med berörda tjänstemän.
I det mail du skickade igår avseende 
beskärningen på Kungsgatan går du över 
gränsen, du angriper entreprenören som utför det 
vi har beställt. Det är inte ok.

Anders Magnusson

2020-11-20 Anders Magnusson

KS 2020/4-423 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Markfrågor 2020

2020.2786 I Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-
12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt 
PFA och KAP-KL under 2021 | Viktig information 
från SKR (cirkulär 20:47)

Magdalena Widell

2020-11-24 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2787 I Minnesanteckningar från trafik- och 
infrastrukturrådet 2020-11-26 

Magdalena Widell

2020-11-27 Region Kalmar 

      KS meddelande MINNESANTECKNING

Sidan  3 av 6
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2789 I Medverkan i Uniform på jobbet- dagen den 4/12 - 
Till kommundirektören/kommunchefen!

Enligt uppdrag översänds härmed till Kalmar läns 
kommuner information om Uniform på jobbet-
dagen den 4 december och en uppmaning att 
medverka i aktiviteten. För detta krävs att ett avtal 
tecknas mellan arbetsgivaren och den anställde 
som är med i Hemvärnet. Detta möjliggör för den 
anställde att bära uniform på jobbet eller vid 
digitala möten om arbetet sker på distans på 
grund av lokala Pandemi- restriktioner.

Se bilagor (2) med dels information om Uniform 
på jobbet- dagen den 4/12, dels 
avtal/överenskommelse med den 
anställde/hemvärnssoldaten.

Ett önskemål finns också om att denna 
information vidarebefordas till de kommunala 
bolagen inom kommunkoncernen.

Hälsningar!

Ted Lindqvist
Informationsbefäl
34. Hv Bat./Kalmarbataljonen
e.u.

Magdalena Widell

2020-11-27 Kalmarbataljonen

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.2792 I Skrivelse ställ till personalutskottet om julgåvan 
till personalen, skattebetalarna står för kostnaden 
som vanligt. Det är tydligen lätt att spendera 
annars pengar! Vet hut!

Magdalena Widell

2020-11-30 Björn Rydh 

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.2811 I Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, 
skolledare och syofunktionär som inte har fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:49)

Magdalena Widell

2020-12-01 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2818 I E-post om utvecklingsplan för Sandvik med 
bilagor

Jonatan Wassberg

2020-12-02 Sandviks Byalag

      KS meddelande
Sandviks byalag har skickat meddelande till 
KSAU om utveckling av Sandvik. Meddelandet 

E-POST

Sidan  4 av 6

232



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2819 I E-post Frågor om eventuellt bistånd till ny 
vattengrupp ställd av LRF:s kommungrupp

Jonatan Wassberg

2020-12-03 Lantbrukarnas riksförbunds kommungrupp 
Borgholm

      KS meddelande
Meddelande om att Lantbrukarnas riksförbunds 
kommungrupp funderar på att starta en så kallad 
"vattengrupp för lantbruket" och undrar hur 
kommunen kan bistå en sådan grupp med.

E-POST

2020.2944 I Viktig information till myndigheter som 
omhändertar,
företräder, vårdar eller omvårdar brittiska 
medborgare
bosatta i Sverige
Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. 
Under den
övergångsperiod som pågår till och med den 31 
december har brittiska
medborgare i Sverige i stort sett samma 
rättigheter som tidigare.
Även efter övergångsperioden ska brittiska 
medborgare, och deras
familjemedlemmar, kunna behålla rätten att bo i 
Sverige om de bodde här
före 31 december 2020.
För att behålla sin rätt att bo och verka i Sverige 
behöver brittiska
medborgare som inte har svenskt medborgarskap 
ansöka hos
Migrationsverket om uppehållsstatus. 
Ansökningsperioden är öppen från 1
december 2020 till 30 september 2021.
Migrationsverket vill med detta brev 
uppmärksamma er på att det kan finnas
personer inom er omsorg/personer ni 
möter/adepter inom ert överförmyndarskap
som behöver ta del av den här informationen. 
Vänligen
uppmärksamma dessa verksamheter och deras 
utövare på denna situation.

Magdalena Widell

2020-12-10 Mirgationsverket 

      KS meddelande INFORMATION

2020.2949 I Protokoll från Länsstyrelsens inspektionsmöte 
2020-11-05 samt verksamhetsredogörelsen 

Magdalena Widell

2020-12-10 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.2950 I Beslut om avslag av ansökan om bidrag till 
installation av laddningspunkter för elfordon 

Magdalena Widell

2020-12-10 Naturvårdsverket 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET
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2020.2951 I Brev ställd till KSO om att han önskar en 
klättersställning på Gärdslösa förskola 

Magdalena Widell

2020-12-10 Hjalmar 

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.2952 I Beslut- ändring av beslutet om projektstöd. 
Länsstyrelsen bifaller ansökan om ändrat 
slutdatum. Nytt slutdatum 2021-12-31

Magdalena Widell

2020-12-10 Länsstyrelsen i Kalmar 

KS 2011/208-559 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Utbyggnad av Byxelkroks hamn
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Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2676 U Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
tillfälligt förbud mot fordon Kungsgatan 
genomfart 11 november-11 december

Helene Wertwein Haavikko

2020-11-11

KS 2020/5-002 2020:51 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

2020.2689 U Yttrande Lublins överklagande av kf 2020-09-14 
§ 127; Information: Särskilt boende Ekbacka 
Borgholms kommun

Ilko Corkovic

2020-11-13

KS 2019/160-254 DELEGERINGSBESLUT

Markanvisning, särskilt boende Ekbacka 
Borgholms kommun 

2020.2690 U Yttrande över Lublins överklagande av kf 2020-
09-14 § 137; Motion (Per Lublin ÖP) - 
markförvärv och uppförande av trygghetsboende 
på f d Solkattentomterna i Borgholm i mål 4793-
20

Ilko Corkovic

2020-11-13 Yttrande 

KS 2019/193-109 DELEGERINGSBESLUT

Motion (Per Lublin ÖP) - markförvärv och 
uppförande av trygghetsboende på f d 
Solkattentomten i Borgholm

2020.2691 U Yttrande över Lublins överklagan av kf 2020-09-
14 § 146; Översyn av arvodesreglemente i mål 
4796-20

Ilko Corkovic

2020-11-13 Yttrande 

KS 2019/212-024 DELEGERINGSBESLUT

Översyn av arvodesreglemente

2020.2692 U Yttrande över Lublins överklagande av kf 2020-
09-14 § 125; godkännande av kungörelse (mål 
nr 4790-20)

Ilko Corkovic

2020-11-13 Yttrande 

KS 2020/9-002 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2020-12-10

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

2020-11-10 - 2020-12-10

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:
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2020.2693 U Yttrande över Lublins överklagande av kf 2020-
09-14 § 136; Motion (Anne Oscarson SD) om 
gratis trygghetslarm i mål 4795-20

Ilko Corkovic

2020-11-13 Yttrande 

KS 2020/32-109 DELEGERINGSBESLUT

Motion (Anne Oskarsson SD) om gratis 
trygghetslarm

2020.2694 U Yttrande över Lublins laglighetsprövning 
gällande kf 2020-09-14 § 128; fyllnadsval 
socialnämnden i mål 4789-20

Ilko Corkovic

2020-11-13 Yttande

KS 2018/218-116 DELEGERINGSBESLUT

Politiska uppdrag 2019-2022;  val till nämnder 
och styrelser

2020.2703 U Länsförsäkringar- ansökan för gatupratare 
tillstyrks för perioden 2020-11-13--2021-05-31

Anders Magnusson

2020-11-13 Yttrande 

KS 2020/6-002 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.2779 U Angående Gillbergavägen/Borgholms kommun 
I skrivelse daterad 28 oktober 2020 föreslår ni 
att kommunen bidrar till att ersätta kostnader för 
att återställande av bärlager/maskinjustering på 
av kommunen nyttjad sträcka. 
Skadorna på vägen har uppkommit av att vägen 
har ett eftersatt underhåll.  Vi är trots det villiga 
att ytterligare bidra till vägens underhåll utöver 
de åtgärder vi redan har betalat som motsvarar 
den tonersättning som andra transportörer 
betalar.  Det extra bidrag vi kan tänka oss att 
betala ska ses som en ersättning för bristande 
kommunikation kring transporterna.  Det extra 
bidraget beräknas i antalet transporterade 
ton*2,80 kr + moms vilket utgör ca 252.000 kr + 
moms. 

Anders Magnusson

2020-11-23 Optimus advokatbyrå

KS 2011/208-559 DELEGERINGSBESLUT

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2020.2791 U Yttrande - naturreservatet Rälla Ekerum  dnr 
511-6395-16 

Anders Magnusson

2020-11-25

KS 2020/181-265 DELEGERINGSBESLUT

Remiss; Förslag till bildande av naturreservatet 
Rälla-Ekerum  

2020.2793 U Brevsvar ett hållbart Öland Jens Odevall

2020-11-30 Christian Johansson/Fredrik Fredriksson

KS 2020/207-000 2020-11-30 Skickat per post/magda DELEGERINGSBESLUT

Skrivelse om kommunens framtidsversioner för 
ett hållbart Öland 
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2020.2805 U Grävtillstånd- Grävning sker på  GC utmed Sune 
Danielssons gata mf 2021-04-01--2021-12-31

Julia Hallstensson

2020-12-01 20200047/BEAB

KS 2020/3-002 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2806 U Grävtillstånd- Grävning sker på Algurens väg 
2020-11-02-2020-11-30

Julia Hallstensson

2020-12-01 20200051/BEAB

KS 2020/3-002 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2807 U Grävtillstånd- Grävning sker på Barnässtigen 
2020-11-02-2020-11-06

Julia Hallstensson

2020-12-01 20200052/BEAB

KS 2020/3-002 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2808 U Grävtillstånd- Grävning sker på Ekelungsgatan 
2020-11-16--2021-09-30

Julia Hallstensson

2020-12-01 20200054/BRS Networks 

KS 2020/3-002 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2809 U Trafikanordningsplan tillstånd- Schakt för 
utbyggnad av fibernät 2020-11-16--2021-09-30

Julia Hallstensson

2020-12-01 20200011/BRS Networks 

KS 2020/3-002 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2810 U Himla gott-  tillstyrks Ansökan tillstyrks 2020-12-
01-2021-05-31 
uteservering 4,0 m * 11,0 m samt  2021-06-
01—2021-08-31
Området som får ianspråktas för uteservering 
under perioden 2020-05-25—2020-08-31 är 
högst 5,5 m* 11,0 meter utanför den del av 
fastigheten som disponeras av verksamheten.  

Anders Magnusson

2020-12-01 Yttrande

KS 2020/6-002 2020-12-01 Skickat till Polisen /MW DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.2816 U Medfinansieringsintyg avseende ny träningsplan 
i Borgholm med ID 71576

Ilko Corkovic

2020-12-02 IFK Borgholm

KS 2020/107-814 Signerat av kommunalråd 2020-12-02 DELEGERINGSBESLUT

Skrivelse med önskemål om en 11-manna 
fotbollsplan i Mejeriviken 
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-12-15 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
2020-11-03 
§ 223  Information från verksamheten  
§ 224  Möte med Ölands Utbildningscenter och enhetschef för 
 arbetsmarknadsenheten 
§ 225  Genomförande av undersökning av delårsboende  
§ 226  Ansökan om bidrag till studiecirkel Tillsammans mot ensamhet  
§ 227  Erbjudande om fortsatt deltagande i Glokala Sverige från 2021  
§ 228  Motion att kommunägda bostäder endast ska kunna tilldelas 
 personer folkbokförda i kommunen 
§ 229  Information: Borghoms Energi Affärsplan 2021 – 2024 
§ 230  VA-taxa 2021  
§ 231  Samarbetsavtal 2021 tom 2023 - Framtid Borgholm - mellan 
 parterna Borgholms Fastighetsägareförening, Borgholms 
 Cityförening och Borgholms kommun. 
§ 232  Omförhandling avtal, Kapelluddens Camping  
§ 233  Sammanträdestider 2021  
§ 234  Medfinansiering till ansökan om statsbidrag för 
 renovering/ombyggnad hembygdsstuga 
§ 235  Projekt nybyggnation Åkerboskolan 2019/91  
§ 236  Översyn av hastighetsdämpande åtgärder i centrala Borgholm  
§ 238  Löneöversyn 2020  
 
 
2020-11-10 
§ 239  Byggnation av bryggor vid Sjöstugan och Klinta  
§ 240  Initiering av detaljplan Borgholms hamn  
§ 241  Yttrande om hastighetsberänsning del av väg 925 genom Åkerby  
§ 242  Information - Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 med budget 
 2021 samt plan 2022-2024 
§ 243  Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden  
§ 244  Information från verksamheten angående pågående pandemi  
§ 245  HR-chefen: Redovisning av Medarbetarundersökning 2020  
§ 246  Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden  
§ 247  Styrgruppsmöte - Projekt nybyggnation Åkerboskolan  
§ 248  Arbetstidsregler för administrativ personal  
§ 249  Ersättning för lunch för gymnasieelever som har fjärrundervisning 
 
2020-11-16 
§ 250  Julgåva till personal 
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Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB 
 
2020-11-26 
 
§ 80  Styrelsemötets öppnande  
§ 81  Föregående protokoll   
§ 82  VD informerar  
§ 83  Personalärenden 2020  
§ 84  Ekonomisk uppföljning för oktober 2020  
§ 85  Uppföljning av avfallsplan 2019 - 2022  
§ 86  Separering dagvatten 2020/73 12 - 13  
§ 87  Ökade nitrathalter i vattendrag inom Borgholms kommun  
§ 88  Årshjul styrelsen 2020/72 17  
§ 89  Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga pro-

cesser  
§ 90  Beslut från kommunen oktober/november 2020  
§ 91  Utvärdering styrelse och VD 2020  
§ 92  Avtackning Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant  
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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