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KALLELSE
Kommunfullmäktige
Plats och tid för
sammanträdet

Tingssalen, Stadshuset, Borgholm, 2016-03-14, klockan 18:00
Eva-Lena Israelsson
Ordförande

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare 880 18

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justering:

Kommunledningskontoret i Borgholm ……/…… 2016

Förhinder anmäls snarast till marie-louise.johansson@borgholm.se
___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

1

Godkännande av kungörelse

2

Godkännande av dagordning

3

Allmänhetens frågestund (max 30 min)

4

Information från revisorerna (max 20 min)

5

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Birgitta Lundman, Torgil Melin, Ene
Kraner) - måltiderna på de särskilda boendena i kommunen
Presidiets förslag: Lämnas till socialnämnden för ställningstagande och
beslut.

2016/44

5-6

6

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Jack Samuelsson) - att tätorten Borgholm (Borgholms församling) återtar beteckningen Borgholms Stad
Presidiets förslag: Lämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande och
beslut

2016/41

7

7

Enkel fråga (Lasse Leijon och Kjell Ivar S Karlsson SD) till socialnämndens ordförande Gunilla Johansson (S)
Kommunfullmäktige gav 2016-02-15 § 16 rätt att ställa frågan.

2016/7

8

8

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energi
AB:s ordförande Carl Malgerud (M) gällande intäkter från markupplåtelser i Societetsparken
Kommunfullmäktige gav 2016-02-15 § 18 rätt att ställa interpellationen.

2016/7

9-10

8

Antagande av Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och
Borgholms kommun bostadslägenheter
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-23 § 22 kommunfullmäktige
att anta Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms
kommuns bostadslägenheter

2015/309

11-15

9

Antagande av Reglemente miljö- och hållbarhetsberedningen
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-23 § 25 kommunfullmäktige
att anta Reglemente för miljö och hållbarhetsberedningen.

2016/38

16-18

2
10

Antagande av Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-23 § 26 kommunfullmäktige
att anta Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna att gälla vid nyetableringar/ägarbyten.
att godkänna en övergångsperiod om tre år för etablerade uteserveringar
(t o m 2018-12-31) så att de får tid att ändra sin uteservering utifrån
föreslagen policy.

2015/99

19-30

11

Inrättande av Enhet för integrationssamverkan samt anvisning av
budgetmedel
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-23 § 20 kommunfullmäktige
att inrätta en enhet som ska arbeta med integrationssamverkan, både
internt och externt under 2016.
att avsätta budgetmedel 1 400 tkr + 200 tkr i föreningsbidrag

21015/271

31-35

12

Prioritering tillfälligt statsbidrag
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-23 § 27 kommunfullmäktige som en
del av det tillfälligt statsbidraget på 50 mkr
att avsätta 16,5 mkr för, under förutsättning att avtal tecknas med Migrationsverket, uppförande av sex basboende, totalt 12 lägenheter, i
någon av kommunens tätorter som har behov av inflyttning
att avsätta 1 mkr till kompetensutveckling inom socialförvaltningen.
att avsätta 1 mkr till utvecklingspott för förbättringsarbete.
att avsätta 0,2 mkr för att kunna erbjuda 80 platser som sommarjobb.
att avsätta 0,15 mkr till upprustning av redskap i sporthallar.
att avsätta 2,0 mkr till akuta åtgärder på Kronomagasinet.
att avsätta 0,5 mkr till upprustning av centrala Köpingsvik. Innebärande
att tillsammans med Köpingsviks Företagarförening och Köpingsviks
Samfällighetsförening utveckla delar av Köpingsvik och titta på olika
åtgärder. Upprustningen ska om möjligt ske som ett integrationsprojekt.
attt godkänna beloppen på övriga åtgärder i enlighet med tidigare beslut i
kommunfullmäktige 2015-12-10 §§ 186-189:
– Skogsbrynet, hyra, etablering, drift och inventarier - 3,3 mkr.
– Åkerbo, hyra, etablering, drift och inventarier 3,9 mkr.
– Rälla förskola, hyra, etablering, inventarier, ytskikt Päronhagen
och
lekutrustning 1,6 mkr.
– Strömgården, 5 lägenheter 2,0 mkr

2016/31

36-45

13

Motion (Ilko Corkovic (S) - Införande av "Mina timmar" inom hemtjänsten
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-23 § 28 kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

2014/20

46-49

14

Motion (Erik Arvidsson -) - Rätt till heltid samt avskaffande av delade
turer och sovande jour för kommunens anställda.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-23 § 29 kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad då arbete pågår som kan anses förverkliga
delar av motionens intentioner

2014/222

50-55

15

Motion (Per Lublin nÖP) - Planera för nya äldreboenden i t ex
Sandvik och Byxelkrok
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-23 § 30 kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad då kommunfullmäktige § 176/15 redan gett
kommunstyrelsen uppdraget att utreda behov av seniortrygghetsboende på norra Öland. I denna utredning kommer troligtvis även att
ingå eventuell planering för äldreboenden.

2014/258

56-59

3
16

Motion (Per Lublin nÖP) - avskaffa delade turerna hos kommunens
anställda inom vård och omsorg snarast möjligt.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-23 § 32 kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad då dess förslag kan anses förverkligat
sedan motionen väcktes

2015/205

60-65

17

Motion (Per Lublin nÖP) - publicera alla medborgarförslag på kommunens hemsida.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-23 § 31 kommunfullmäktige
att bifalla motionen då arbetet med att lägga ut inkomna medborgarförslag och beslut på externa hemsidan redan pågår, men på grund av
arbetsbelastning på kommunledningskontoret inte har prioriteras.

2015/223

66-67

18

Motion (Per Lublin nÖP) - byt namn på kommunen till Norra Ölands
stad
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-23 § 33 kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att namnet Norra Ölands stad är ett
namn som stämmer in på Borgholms tätort men är ett vilseledande
namn på kommunen.

2015/256

68-70

19

Motion (Per Lublin nÖP) - byt namn på kommunen till Borgholms
stad med Ölands norra kommun
Kommunstyrelsen förslår 2016-02-23 § 34 kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms stad med
Ölands norra kommun är en korrekt geografisk beskrivning men kan
inte anses vara ett namn

2015/257

71-74

20

Motion (Lasse Leijon SD) - skattesänkning alt höjt bostadsbidrag till
kommunens pensionärer.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-23 § 36 kommunfullmäktige
att avslå motionen då dessa frågor inte ligger inom kommunens ansvarsområde

2015/263

75-76

21

Motion (Lasse Leijon SD) - fria busskort till kommunens pensionärer
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-23 § 37 kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till de höga kostnader som fria busskort medför.

2015/264

77-79

22

Avsägelse av politiskt uppdrag, Daniel Bengtsson (FÖL) ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen samt att uppmana
Framtid Öland att lämna förslag på ny ersättare.

2014/220

80

23

Politiska uppdrag 2014-2018: ny KD- ersättare miljö- och
hållbarhetsberedningen
Kommunfullmälktige godkände 2016-02-15 avsägelse från Jonny
Erlandsson.
Kristdemokraterna föreslår via telefonsamtal Sofie Jakobsson (KD) till ny
ersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen.

2014/220

23

Redovisning för beredningen av inkomna medborgarförslag och
motioner som inte är avslutade.

2016/53

81-95

2015/258

95-97
endast
digitalt

FÖR KÄNNEDOM
– Återkallad motion
Motion (Per Lublin nÖP) - byt namn på kommunen till Borgholm
norra Ölands stad Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-23
återkallade Per Lublin motionen.

4
- Granskningsrapporter - Demokratiska processen i kallelser och protokoll

- Kommunens hamnverksamhet

- Intern kontroll, Borgholm Energi (till kommunen för kännedom)

2016/50

98-116
endast
digitalt

2016/51

117-133
endast
Digitalt
134-141

Rapporterna är överlämnade enligt missiv till kommunstyrelsen och
nämnderna samt kommunstyrelsen och Borgholm Energi för redogörelse
av vad de avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i de
revisionella bedömningarna i rapporterna.
onumrerat
- Årshjul 2016 – kommande ärenden och informationer
_ _ _ _ _ _ Skickas digitalt 2016-03-02
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 16

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-15

12-34

Dnr 2016/7-101 KS

Enkel fråga (Lasse Leijon och Kjell Ivar S Karlsson SD) till
socialnämndens ordförande.
Kommunfullmäktige ger Lasse Leijon (SD) och Kjell Ivar S Karlsson (SD) rätt
att ställa följande enkla fråga till socialnämndens ordförande Gunilla Johansson
(S):
”Förekommer det barnäktenskap bland de asylsökande här i kommunen?
Och i så fall: lever de ihop eller är de åtskilda?”
Socialnämndens ordförande bjuds in till kommunfullmäktiges sammanträde
2016-03-14 för att besvara frågan.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 18

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-15

12-34

Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Per Lublin nÖP) till Borgholm Energi AB:s ordförande
gällande intäkter från markupplåtelser i societetsparken.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud (M):
”Har fått uppgifter om att de inkomster som BEAB har från markupplåtelser i
Societetsparken skall gå till parkunderhåll och prydnad av park. Med tanke
på parkens förfall under senaste år vill jag veta dels
- Hur mycket – och av vilka – intäkter av detta slag i nämnda park som BEAB
erhållit under dom senaste fem åren och vad exakt som gjorts för dom
pengarna i nämnda park?
- Är det verkligen nödvändigt med dylikt tingeltangel - typ kommersiella karuseller, hoppborgar och andra tillfälliga aktiviteter i Societetsparken eller kan
vi slippa sådant i framtiden där?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

10

Interpellationssvar till Pär Lublin om Societetsparken

Det arbete Borgholm Energi utför i Societetsparken består av att klippa gräs och sköta
blomplanteringarna. Borgholm Energi är endast utförare och ansvarig för planering är
samhällsbyggnadsförvaltningen.
De intäkter som har kommit in de senaste åren från markupplåtelse i
Societetsparken är:
Dellemyrs tivoli: 15 000 kr/år
Barbro Hoffman massagestol: 300 kr 2014
Arrende minigolf: 45 000 kr/år
Intäkterna har inte öronmärkts för något specifikt ändamål. Pengarna går in i Borgholms
kommuns budget.
Med anledning av 200-årsjubileet kommer Societetsparken under 2016 inte upplåtas till
tivoli eller massagestol.

Borgholm 2016-03-01

Carl Malgerud

Postadress
Box 55
387 32 Borgholm

Besöksadress
Badhusgatan 4

Telefon
0485-883 00

Borgholm.energi@borgholm.se
http://www.borgholmenergi.se
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 22

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-23

18-45

Dnr 2015/309-271 KS

Förslag; Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms
kommuns bostadslägenheter.
Styrelsen för Borgholm Energi AB föreslog 2015-12-16 § 334
kommunfullmäktige
att anta uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms kommuns
bostadslägenheter.
Av beslutet framgår att policyn är framtagen för att likabehandla alla sökanden
och hyresgäster samt att klargöra ritlinjer gällande ansvar, skötsel med mera.
Policyn är framtagen i samråd med Fastighetsägareföreningen och har varit på
remiss hos fastighetsstrategen, socialförvaltningen och Hyresgästföreningen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-01-26 utgick ärendet för att
behandlas vid dagens sammanträde och då föredras av ordföranden i Borgholm
Energi AB.

Vid dagens sammanträde redogör Borgholm Energi AB:s ordförande Carl
Malgerud (M) för uthyrningspolicyn. Det klargörs att diskussion ska ske med
socialförvaltningen i de fall då det inte är möjligt att efterleva policyn.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms
kommuns bostadslägenheter.

Protokollsanteckning
”Förutsätter att det tas in en klausul som medger undantag av humanitära skäl.
Per Lublin Nya Ölandspartiet”
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 25

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-23

18-45

Dnr 2016/38-003 KS

Förslag; Reglemente för miljö- och hållbarhetsberedningen.
Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslog 2016-02-03 § 4
kommunfullmäktige
att anta förslag till Reglemente för miljö och hållbarhetsberedningen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta Reglemente för miljö och hållbarhetsberedningen.

Deltagande
Bertil Lundgren (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för Miljö- och hållbarhetsberedningen.

Miljö- och hållbarhetsberedningens uppdrag.
1§

Beredningens uppdrag omfattar utveckling och systematisk uppföljning av mål
rörande miljö och hållbar utveckling. Beredningen ansvarar också för beredning av
ärenden enligt uppdrag från kommunfullmäktige. T.ex. utredningsuppdrag eller
genomförande av dialoger.
Genom dialog mellan KF och beredningen avgörs vilka frågor som skall prioriteras
över tid. Arbetssättet ska vara processinriktat med en öppenhet för nya arbetsformer.
Uppdragsbeskrivning:
 Ansvara för framtagande av övergripande mål- och styrdokument som omfattar
miljö och hållbar utveckling.
 Initiera och medverka vid framtagande och revidering av andra relevanta
styrdokument.
 Bevaka och följa upp måluppfyllelse inom beredningens uppdrag.
 Föreslå nya lösningar som främjar hållbar utveckling.
 Föra dialog med medborgare, förtroendevalda och förvaltningar.

Val av ledamöter.
2§

Beredningen utgörs av 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare från den styrande
majoriteten och 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare från oppositionen. Dessa väljs av
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser även ordförande, 1:e v. ordförande och 2:e v. ordförande.

Rapportering
3§

Beredningen ska vid minst ett tillfälle under året, förutom i samband med bokslut
lämna information till kommunfullmäktige om sitt arbete. Informationen ska ske vid
ordinarie fullmäktigesammanträde.

Ärendehantering
4§

Beredningen har rätt att initiera ett ärende som hör till beredningens ansvarsområde
hos kommunfullmäktige.
Beredningens förslag ska av beredningen, om inte annat föreskrivs, remitteras till
berörda nämnder och organisationer. Beredningen överlämnar ärende till
kommunfullmäktige för beslut via kommunstyrelsen.

18

Ekonomi
5§

Beredningen har en egen budget med de medel som årligen beslutas av
kommunfullmäktige. Arvoden utgår i enlighet med kommunens arvodesbestämmelser.
För beredningen gäller i tillämpliga delar vad som sägs om nämnder i kommunens
internkontroll- och attestreglementen.

Sammanträden
6§

Beredningen sammanträder på tid och plats som ordföranden bestämmer. Vid
beredningens sammanträden ska föras protokoll som löpande ska delges fullmäktige
och kommun-revisorerna. Skriftlig kallelse ska ske till sammanträdena enligt de
bestämmelser som gäller för kommunens nämnder.

Administrativt stöd och utredningsstöd
7§

Beredningen har rätt till sekreterarstöd och övrig grundläggande administrativ service.
Kommunens olika organ ska lämna information och bistå med utredningsresurser när
fullgörandet av beredningens uppdrag så kräver. Företrädare för nämnder, andra
kommunala organ och anställda hos kommunen kan kallas till möte för dialog och
information.
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 26

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-23

18-45

Dnr 2015/99-319 KS

Förslag; Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-03-25 § 106 till
kommunledningskontoret
att tillsammans med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen
revidera Riktlinjer för gatuservering utifrån att kommunens riktlinjer inte
ska vara mer begränsande än andra turistkommuners riktlinjer.

I tjänsteskrivelse 2015-11-25 och vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2015-12-01 redogjorde mex Anders Heidenfors Enquist för
framtaget förslag till Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna.
Uteserveringspolicyn, som bygger på Kalmar kommuns dito, ska gälla för
serveringar i Borgholms stadskärna på allmän platsmark såsom gågator,
trafikerade gator, torget, Sjötorget samt parker inom bifogad kartas markerade
områden. Tillfälliga serveringstillstånd med tillfälliga uteserveringar omfattas inte
av policyn.
För att begagna allmän plats krävs polistillstånd. Polismyndigheten sänder en
ansökan om polistillstånd på remiss till kommunen som bedömer om en
uteservering uppfyller kraven i policyn. Om ansökan är komplett med ritningar
behövs inget bygglov. Borgholm Energi (serviceavdelningen) ska besiktiga
serveringen under och efter upplåtelsen samt tar upp avgiften för
markupplåtelsen enligt gällande taxa.
Riktlinjerna syftar till att skapa rättvisa, ordning och trygghet i hanteringen av
tillstånden, både för näringsidkare och handläggare. De ska dessutom
säkerställa en god offentlig miljö. Remissinstanserna Borgholm Energi AB,
Polismyndigheten och Ölands Räddningstjänst är positiva och flertalet berörda
näringsidkare har fått komma till tals.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-12-01 § 415
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna.

Till dagens sammanträde finns ett sedan arbetsutskottets behandling något
omarbetat förslag till policy som vid möte 2016-02-17 presenterats för
näringsidkare och Cityföreningen.
Ordförande Ilko Corkovic (S) redogör för att näringsidkarna vid nämnda möte
framfört synpunkter på policyn och bland annat framfört önskemål om en
övergångsperiod för befintliga uteserveringar.

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-23

18-45

Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att vid dagens sammanträde ta ställning
till att föreslå kommunfullmäktige att anta policyn samt att även bestämma en
övergångsperiod för befintliga uteserveringar. För nyetableringar skulle den nya
policyn gälla.
Per Lublin (nÖP) och Stig Bertilsson (C) yrkar på återremiss.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; vid sammanträdet
lämnat förslag att anta policyn med övergångsperiod för de etablerade samt
återremiss, vilka ska ställas under proposition.
Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.

Proposition – anta med övergångsperiod
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
förslaget att anta policyn och bestämma övergångsperiod för etablerade
uteserveringar.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna att gälla vid nyetableringar/ägarbyten.

att

godkänna en övergångsperiod om tre år för etablerade uteserveringar
(t o m 2018-12-31) så att de får tid att ändra sin uteservering utifrån
föreslagen policy.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 4)
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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BILAGA 4 KS 2016-02-23 § 26

22
Sida 1 av 8

Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna
Staden Borgholm fick sina stadsprivilegier år 1816 och bär spår från 200 år. Stadskärnan
med sin charmiga småstadskaraktär och närhet till havet har utvecklats till en av nordens
mest välbesökta sommarstäder. Stadsmiljön har utpekats som riksintressant för kulturmiljövården. De värdefulla stadsmiljöerna utgör själva grunden i stadens karaktär men stadens
attraktion bestäms även till stor del av innehållet på gator och torg. Stadskärnan är liten och
många samspelar på en begränsad yta. Alla delar bildar tillsammans den helhet som upplevs
som Borgholms stad. Delarna ska inte konkurrera med helheten. För att staden ska upplevas
som väl sammanhållen måste aktörer på dess offentliga platser förenas i ett gemensamt uttryck. Uteserveringen och gatulivet ska berika varandra. Invånare och besökare som rör sig i
staden önskar överblick och gäster på serveringen vill ta del av folklivet. Serveringarnas utformning är avgörande för hur denna gemensamma attraktion fungerar. Det gemensamma
utbytet underlättas om serveringen framstår som en del av stadslivet.

L

Inledning

ER

IA

Kommunen äger gatumarken och ansvarar för stadsrummets utseende och dess tillgänglighet. Målsättningen är att samordna de olika delarna i stadsrummet till en helhet där
resultatet blir ett funktionellt rum som upplevs tilltalande och genomtänkt. Syftet med
uteserveringspolicyn är att skapa rättvisa, ordning och trygghet i hanteringen av tillstånd, både för enskilda näringsidkare och kommunens handläggare.

AR

BE

TS

M
AT

Riktlinjerna har tagits fram av kommunen i samarbete med Borgholm Energi, polismyndigheten och Ölands räddningstjänst. Även Borgholms Cityförening och flertalet andra
berörda näringsidkare har fått komma till tals i dialog med kommunen.

Uteserveringspolicyn gäller för alla gator, torg och parker inom det markerade området.
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Allmänt om uteserveringspolicyn




Uteserveringspolicyn ska gälla för serveringar i Borgholms stadskärna på offentlig
plats såsom gågator, trafikerade gator, torget, Sjötorget samt parker inom bifogad
kartas markerade områden.
Sommarsäsong infaller under gågatuperioden, övrig tid är vintersäsong.
Tillfälliga serveringstillstånd med tillfälliga uteserveringar omfattas inte av policyn.

Ansökan om tillstånd



L



För att använda offentlig plats för uteservering krävs polistillstånd enligt ordningslagen. Ansökan om tillstånd görs hos polismyndigheten med en särskild blankett.
Polismyndigheten sänder ansökan på remiss till kommunen som bedömer om en
uteservering uppfyller kraven i uteserveringspolicyn. Om ansökan är komplett med
ritningar och överensstämmer med policyn behövs normalt inget bygglov.
Borgholm Energi ska besiktiga serveringen under och efter upplåtelsen samt tar upp
en avgift för markupplåtelsen enligt gällande taxa.
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En komplett ansökan ska innehålla:
 Planritning i skala 1:100.
 En kort beskrivning över uteserveringen med angivna mått, material och färgval.
 En beskrivning av önskemål om eventuella ingrepp i markbeläggningen.
 En skalenlig grundritning över gatu-/torgmiljön som kan beställas från kommunens
Servicecenter.
 Produktinformation med bilder, kulör och materialval samt aktuella mått inför nyinköp av räcken. Bifoga även bilder på all annan utrustning, d.v.s. möbler, parasoller,
markiser och ange här också färg- och materialval.
 Kopia på överenskommelse med fastighetsägaren som bifogas ansökan för vinterservering. Ansvaret för säkerheten när det gäller snöras, is och halka ska tydligt
framgå.
 Byter verksamheten ägare under serveringssäsongen, ska den nye ägaren söka nytt
polistillstånd.
Kommunens upplåtelse av offentlig plats
 Kommunen upplåter offentlig plats för uteserveringar efter ansökan till Borgholm
Energi, som gör en för- och efterbesiktning.
 Sökanden ska i ansökan meddela eventuellt planerade ingrepp i markbeläggningen
för att kunna få råd av Borgholm Energi.
 Sökanden ska även bekosta eventuella ingrepp i markbeläggningen eller ändring av
gatumöbleringen, t.ex. flyttning av soffor, urnor, cykelställ, skyltar som är orsakad av
uteserveringen samt bekosta återställandet.
 Sökanden måste acceptera akuta ledningsreparationer på allmän plats.
 Borgholm Energi kan också besiktiga serveringen under upplåtelsetiden.
Avgifter
 Avgiften för polistillståndet administreras av polisen.
 Avgift för kommunens upplåtelse av offentlig plats faktureras separat av Borgholm
Energi. Avgifter för tillstånd och lov framgår av kommunens taxereglemente som
fastställts av kommunfullmäktige.
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Regler
Nedanstående regler sammanfattar de krav som gäller för utformningen av serveringar i
Borgholms stad. Utformning av tillfälliga serveringsytor såsom öltält och liknande ingår
inte i denna uteserveringspolicy.

Utformning
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Placering
 Utgångspunkten är att serveringar ska ligga i direkt anslutning till serveringslokalens vägg.
 Serveringar får vara lika långa som fasaden på serveringslokalen om det är lämpligt
ur trafiksynpunkt (se exempel 1). Uteserveringen kan utökas om berörda fastighetsägare och butiksägare godkänt det. Uteserveringen får aldrig ligga framför någon annans entré, inte heller stänga in butikers skyltfönster.
 På gågator får serveringen under sommarsäsongen vara högst 4 meter djup, mätt
från husfasaden alternativt fastighetsgränsen (se exempel 1).
 På gågator kan serveringen förläggas utanför gångbanan på den avstängda körbanan
om situationen tillåter det. En sådan lösning kan vara aktuell t.ex. på platser där det
krävs tillgänglighet för gångtrafikanter utmed trottoaren. Tillstånd ges inte till servering på motsatta sidan av gatans yta.
 På trafikerade gator får serveringen inte placeras på körbana, parkeringsplats eller
inom 10 meter från gatukorsning utan särskild prövning. Det ska finnas ett 1,5 meter
brett utrymme för gångtrafiken, fritt från parasoller eller andra hinder.
 För serveringar som inte ligger på gatumark, exempelvis Sjötorget och serveringar i
parker sker placering enligt särskild prövning utifrån platsens förutsättningar.
 All utrustning – parasoller, markiser, avgränsningar, växtarrangemang, trottoarpratare, menyer m.m. – ska rymmas inom serveringsytan (se exempel 2 och 3). Föremål
som placeras utanför serveringsytan kan komma att forslas bort av kommunen.
 Uteserveringar får inte placeras så de hindrar utryckningsfordons framkomlighet,
vilket innebär att det ska finnas en fri bredd på gatan om minst 4 meter.

AR

Golv
 Servering på gatumark ska placeras direkt på mark, utan golv eller mattor.
 Vid ojämnt underlag eller svag lutning får möblerna anpassas, t.ex. med trebensfot.
 Ett trädäck får endast användas om det inom serveringsytan finns en betydande nivåskillnad i form av exempelvis en trottoarkant som måste överbryggas av säkerhetsskäl, eller kan motiveras utifrån att det förstärker den aktuella platsens karaktär.
Räcken (se exempel 1 och 3)
 Serveringen ska avgränsas med räcken. Räcken ska vara luftiga och möjliga att se
igenom, gärna i smide, stål eller med grövre kedjor eller trossar. Kontakten mellan
serveringen och gatulivet är viktig och ska inte brytas med väggar och glaspartier.
 Höjden på räcken är 0,9-1,1 meter över mark.
 Kulör på smide och metalldelar ska vara mörk.
 Räckena måste vara stabila och ha en nedre tvärslå placerad 10-20 cm ovan mark.
Synskadade ska kunna känna avgränsningen med käpp, för att inte gå in i serveringen. Entréöppningen ska vara minst en meter. Uteserveringens entré ska vara lätt
öppningsbar och får inte vara låsbar med nyckel eller annat föremål.
 Upphängning av t.ex. textilier eller plastmaterial på räckena får inte förekomma.
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Belysning
 Belysning ska ge ett svagt, ej kulört sken.
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Markiser och parasoller (se exempel 1)
 Tak över uteserveringen får endast utgöras av markiser eller parasoller och ska
rymmas inom serveringsytan.
 Markiser bör vara väggmonterade och ska inte ha stödben eller sidostycken, eftersom uteserveringen då kan upplevas som en tillbyggnad och inte en del av gaturummet som uteserveringen ska vara. Andra markislösningar kräver bygglov.
 Om de väggmonterade markiserna inte räcker till kan markiser kombineras med parasoller i den yttre delen av serveringen.
 Markisers eller parasollers lägsta höjd över uteserveringsytan i utfällt läge ska vara
minst 2,2 meter.
 Markisers höjd, längd och kulör ska anpassas till husets arkitektur.
 Markiser som väsentligt förändrar fasadens gestaltning omfattas inte av uteserveringsprogrammet utan då krävs det bygglov. Kontakta därför kommunen i god tid för
att ta reda på om din markis kräver bygglov eller inte.
 Parasoller utgörs av ett ben utan stöd. De ska ha samma modell och storlek för att ge
ett ordnat intryck.
 Färgen på parasoller ska i första hand vara ljus, t.ex. naturvit eller beige. Mörka färger ska harmoniera med husets färger. Färgen får inte dominera gatubilden.
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Möbler (se exempel 1)
 Stolar och bord bör väljas med omsorg och vara av lätt karaktär för att passa in i
stadsmiljön. Tunga och/eller klumpiga möbler passar inte in i stadsmiljön.
 Möbler ska vara välkomnande, bekväma, stadiga och klara av att stå utomhus.
 Lämpliga material är smide, metall, trä, och rotting, helst mörka eller naturfärgade.
 Formgjutna vita plastmöbler godkänns inte. Dessa kan verka bländande för synskadade.
 Kombinera gärna möbler med och utan armstöd så att alla kan använda uteserveringen.
 Avståndet mellan bordsbenen måsta vara så stort att en rullstolsburen person kan
komma intill bordet. Avståndet mellan bordsbenen måste då vara minst 0,8 m alternativt att bordsskivan sticker ut 0,6 m på kortsidan. Bordshöjden bör vara 0,75 - 0,85
m. Under bordet får det inte finnas någon tvärslå eller liknande som hindrar att den
rullstolsburne personen kan komma intill bordet.
 Från restaurangdörrar ska det finnas en fri bredd motsvarande minst dörrbredden
hela vägen fram till uteserveringens entré.
 Serveringen ska vara tillgänglig för alla. En luftig möblering möjliggör för rullstolsbundna att ta sig fram.
Reklam
 Reklam på uteserveringens räcken, markiser, parasoller, möbler etc. godtas ej. Namn
på restaurangen får finnas på markisens eller parasollets nedhäng. Nedhänget får
vara högst 20 centimeter.
Vinterserveringar
 Under vintersäsongen får serveringen vara max en rad bord med stolar, förutsatt att
minst 1,5 meter fri gångbana bibehålls.
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Möblerna ska tas in när serveringen inte är öppen.
Utformningen av möblerna på vinterserveringar följer de principer som gäller för
sommarserveringar.

Städning/skötsel
 Sökanden ska sköta städningen av omgivande mark upp till tre meter från serveringen.
 Varje dag direkt efter stängning ska serveringen städas och parasoller och markiser
fällas ihop/in. Vid vinterservering tas möblerna in när serveringen inte är öppen.
 All utrustning – parasoller, markiser, avgränsningar, växtarrangemang, trottoarpratare, menyer m.m. – ska hållas i gott skick. Trasig utrustning ska åtgärdas omedelbart.
 Snöröjning ska ske varje dag och det ska finnas tillräckligt utrymme för snöupplag.
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Tillämpning
Om ovanstående regler om placering, utformning, tid och upplåtelse m.m. inte följs
kommer tillståndet att omprövas. Oanmälda besiktningar kommer att göras under säsongen.

ER

Andra riktlinjer

M
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter
För överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan utdömas penningböter enligt 3 kap 22 §
andra stycket i ordningslagen.
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Brandfarlig vara
Gasolvärmare måste placeras brandsäkert. Avstånd mellan brännaren och brännbart material
ska vara minst 0,5 meter i höjdled och minst 0,2 meter i sidled. Tillstånd för brandfarlig vara
ansöks hos Räddningstjänsten.
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Bygglov
Avsteg från uteserveringspolicyn kräver bygglov eller särskilt tillstånd och kommer att
prövas mycket restriktivt. Kraven och behoven på offentliga platser förändras ständigt.
På allmän plats kan därför endast tidsbegränsade lov tillåtas. Ett beviljat tidsbegränsat
bygglov innebär inte automatiskt att samma bedömning görs när nya förutsättningar
uppkommer i framtiden. Ansökan görs till kommunen.
Bygglov krävs t.ex. för:
 Räcken som är högre än 1,1 m, oavsett om de är genomskinliga eller inte.
 Helt täta räcken oavsett höjd och oavsett om de är genomskinliga eller inte.
 Anordning av serveringsdiskar eller förvaringsmöbler.
 Markiser som väsentligt förändrar husfasadens gestaltning.
 Markiser med stödben.
 Skyltar. Observera att skyltar även inbegriper flaggor, vepor och affischer m.m.
 Bildvisningsskärmar.
 Fasadbelysning.
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”Företagsguide”
För dig som tänker starta upp eller ta över en restaurang eller café finns en skrift om de
tillstånd/anmälningar som behövs för verksamheten. Skriften erhålles gratis hos kommunens Servicecenter.
Livsmedelshantering
All verksamhet med livsmedel som inte är tillfällig ska registreras hos kommunen.
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Ljud
En uteservering påverkar ljudvolymen i omgivningarna, särskilt om musik spelas på
uteserveringen eller om fönster och dörrar hålls öppna när musik spelas i lokalen. Det är
alltid verksamhetsutövaren som är ansvarig för de störningar som kan uppstå. Konsert,
dans- eller musikevenemang är offentlig tillställning som kräver tillstånd från polisen.
Musiken ska hålla sig inom vissa gränser och verksamheten ska ha ett egenkontrollprogram för ljudmätning. Resultaten av regelbunden mätning ska kunna visas. Om det blir
klagomål på buller kan fler krav ställas på utökade mätningar av ljudet/ bullret. För gällande värden och mer information se antagen ”Bullerpolicy”. Störningar från uteserveringar kan också vara en ordningsfråga för polisen.
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Kök
Kök, förrådsutrymmen och toaletter ska vara dimensionerade för den totala verksamheten inklusive uteservering.

TS

Serveringstillstånd
Ansökan om tillstånd för alkoholservering görs till kommunen. Tillståndet omfattar serveringsyta, serveringstid och vilka alkoholdrycker som får serveras.
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För uteserveringar gäller bland annat:
 Serveringen ska ligga i anslutning till restauranglokalen.
 Tydlig markering av serveringsytans yttre gränser.
 Sittplatser vid bord.
 Personal ska kunna ha god uppsikt.
Tobak
Askfat ska placeras på tillräckligt avstånd från entréer och friskluftsintag. Uteserveringar som har fått bygglov för höj- och sänkbara glasväggar kan komma att innefattas av
tobakslagen, när glasväggarna är upphöjda. Om luftomsättningen blir så liten att uteserveringen, i tobakslagens mening, liknar förhållandena inomhus, så innebär det rökförbud på uteserveringen.
Trottoarpratare
Trottoarpratare kräver polistillstånd och får bara placeras utmed lokalens husfasad.
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Kontaktuppgifter
Utformning, bygglov, serveringstillstånd, hälsoskydd, buller, livsmedelshantering
Servicecenter Borgholms kommun, (Östra Kyrkogatan 10), Box 52, 387 21 Borgholm.
Tel. 0485 – 88 000
kommun@borgholm.se www.borgholm.se
Kommunens markupplåtelse
Borgholm Energi AB, (Badhusgatan 4), Box 55, 387 31 Borgholm. Tel. 0485 – 883 00
borgholm.energi@borgholm.se www.borgholmenergi.se
Utrymning och brandsäkerhet, tillstånd för brandfarlig vara m.m.
Ölands räddningstjänst, (Storgatan 89), Box 111, 386 22 Färjestaden. Tel. 0485 – 472 60
bengt.andersson@morbylanga.se www.raddningstjanstenoland.se
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Tillstånd enligt ordningslagen
Polismyndigheten, (Galggatan 4), Box 91, 392 38 Kalmar. Tel. 077-114 14 00
https://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstandordningslagen/ www.polisen.se
********
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Exempel på illustration

29
Sida 8 av 8

AR

BE

TS

M
AT

ER

IA

L

Exempel på illustrationer
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Pubben [mailto:info@pubben.se]
Skickat: den 5 februari 2016 12:34
Till: Lars-Gunnar Fagerberg
Ämne: Uteserveringar
Hej!
Nya uteserveringapolicyn har idag nått mig via mail. Bra med tydliga riktlinjer. Mindre
bra med beslutet att dra ner djupet till 4 meter då vi under ett flertal år haft större yta
än så och 2014-15 har specialbyggt våra för drygt 800.000:- plus moms......på 5,5
meter!!!! Vi är helt beroende av den ytan ekonomiskt. Samt att allt är specialbyggt.
Befintligt byggd konstruktion går inte ändra och den är byggd helt enligt med era tidigare
riktlinjer i många års tid och efter hundratals timmar av diskussioner. Vi har dessutom
ett antal extra meter som säkerhet då banken och inga andra uteserveringar/moment
stör framkomlighet på gatan utanför våra serveringar. Den är även byggd för att vara
säker för biltrafik förbi.
Jag förväntar mig att vår ansökan, om offentlig plats för PizzaButiken och Pubben som är
inlämnad idag, går igenom utan vidare diskussioner och bygglov. Om du redan nu vet att
den inte gör det så behövs ett möte så snart som möjligt, har du tid? Det är inget jag vill
diskutera på ett allmänt möte som är påkallat nästa vecka. Det handlar om att överleva
eller inte, så tighta är mina marginaler och då är det god tid att ta beslut för att inte
fortsätta. Och kanske redan nu inför kommande säsong. Och vem som får stå för den
investerade kostnaden i så fall. Finns ingen möjlighet att en sådan stor investering som
jag gjort kan räknas som betald efter 2 korta säsonger.
Ser fram emot en snabb respons då oron inför framtiden med mina två verksamheter
känns oroväckande stor och bräcklig av det här.
Trevlig helg!
Hälsningar
Jennie
Pubben Borgholm
PizzaButiken Borgholm
070-580 37 57
Skickat från min iPad
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Dnr 2015/271-133 KS

Inrättande av Enhet för integrationssamverkan samt anvisning av
budgetmedel 2016.
I tjänsteskrivelse 2016-02-08 och vid dagens sammanträde redogör
säkerhets- och utvecklinsstrateg Anders Sporrong för framtaget förslag till Inrättande av tillfällig integrationsverksamhet.
Bakgrund
Borgholms kommun är en av de kommuner som per kommuninnevånare tagit
och tar emot flest antal asylsökande, både på Migrationsverkets boenden i
kommunen och som ensamkommande flyktingbarn i verksamhet som
kommunen själv ansvarar för. Förutom socialförvaltningens arbete med
ensamkommande så har kommunen i utbildningsförvaltningen, ett stort och
svårt uppdrag att tillhandahålla utbildning för skolelever och förskolebarn.
För etableringsstöd för kommunplacerade med permanent upphållstillstånd
(PUT), har kommunen statliga medel och två + en personer anställda för att
arbeta med dessa stödinsatser.
Kalmarsunds Gymnasieförbund arbetar med språkintroduktion för gymnasieelever och med SFI för personer med PUT.
Ungefärligt antal personer kopplat till flyktingsituation i nuläget i Borgholms
kommun
Boende på Migrationsverkets asylboenden
ca 1450
Ensamkommande flyktingbarn
ca 120
Flyktingar som fått PUT och har etableringsstöd
ca 130
Totalt antal asylsökande och nyanlända
ca 1600
Av dessa finns:
Barn i kö till eller i förskoleverksamhet
Barn i kö eller i grundskoleverksamhet
Gymnasieungdomar i språkintroduktion
Vuxna i SFI-verksamhet
Totalt antal personer i någon form av utbildning:

ca 90
ca 270
ca 70
ca 70
ca 500

Framtid
Migrationsverkets februariprognos talar om en fortsatt stor andel asylsökande i
Sverige under 2016 och 2017. Antalet ensamkommande flyktingbarn (med
insatser upp till 21 års ålder), kommer också vara fortsatt hög. Se
nedanstående diagram.

Utdragsbestyrkande
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Utifrån ovanstående diagram kan slutsatsen dras att det i stort kommer att finns
behov av motsvarande antal asylplatser som i dagsläget (minskning till 90 % av
nuvarande läge om man följer migrationsverkets huvudprognos).
Troligtvis kommer det därför finnas liknande antal asylplatser i Borgholms
kommun närmsta två åren. Detta kommer troligtvis innebära en fortsatt hög
andel flyktingbarn i Borgholms skolverksamhet under 2016-2017.
Antalet ensamkommande flyktingbarn i Sverige kommer att öka något under
2016 för att minska till ungefär dagens nivå till slutet på 2017. Kommunen
kommer under denna period att ha ett betydande antal barn som man ansvar
för och som vistas i samhället.
Kommunerna i Sverige fick från staten under hösten 2015 extra utbetalningar
utifrån hur respektive kommun påverkats av flyktingsituationen. Borgholm fick i
Utdragsbestyrkande
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detta sammanhang 50 miljoner kronor samt 9.1miljoner kronor riktat till
utbildningsverksamheten.
Förutom de enskilda praktiska problem som behöver lösas i samband med
flyktingsituationen, så påverkas vårt samhälle också av hur vi i detta läge lyckas
arbeta med den samlade insatsen av integrationsåtgärder.
Den senaste tiden har diverse bråk, samhällsstörningar och inträffade brott
kopplat till flyktingssituationen, uppmärksammats stort i media. För att
förebygga att dessa händelser inträffar och för att förebygga segregation, så bör
kommunen nyttja en del av anvisade medel till att arbeta med utökat uppdrag
kring integrationssamverkan. Samverkande parter kan förutom kommunens
egna berörda verksamheter vara:
● Myndigheter
● Frivilligorganisationer/föreningar
● Näringsliv

Förslaget är Borgholms kommun tillsätter en Integrationssamverkansenhet där
enhetschef under 2016 anställs som får i uppdrag att projektanställa två
personer för att utveckla och driva samverkansarbetet utifrån ovanstående.
Strategi och handlingsplan där insatser preciseras bör tas fram (i samverkan)
så snart organisationen är i drift. Utvärdering av det initiala arbetet och
ställningstagande till ett mer långsiktigt integrationssamverkansarbete, bör ske
under hösten 2016.
Utkast budget för 2016 avseende föreslaget arbete med integrationssamverkan
Löner, inklusive PO (10/12)
1600´
Föreningsbidrag
xxx´
Kurser, arrangemang mm
100´
Administration
50´
Totalt: 1750´ + föreningsbidrag xxx´
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-02-09 § 52
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att ta en enhet som ska arbeta med integrationssamverkan, både internt
och externt under 2016.>
att avsätta budgetmedel 1500 tkr + 100 tkr i föreningsbidrag

Vid sammanträdet föreslår ordföranden att föreslagna belopp ska ändras till
1 400 tkr i budgetmedel och 200 tkr i föreningsbidrag.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar avslag till att inrätta en ny enhet.
Leif Gerhardsson (S), Monica Enberg (S), Bertil Lundgren (MP), Marcel van
Utdragsbestyrkande
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Luijn (M) och Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till förslaget med justerade belopp.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall med justerade
belopp och avslag, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
förslaget med justerade siffror.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller förslaget röstar ja.
Den som avslår förslaget röstar nej.
Ja – 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Eva Wahlgren (C)
Bertil Lundgren (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Kommunstyrelsen bifaller därmed förslaget med justerade siffror.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 10 ja mot 1 nej kommunfullmäktige
att

inrätta en enhet som ska arbeta med integrationssamverkan, både
internt och externt under 2016.

att

avsätta budgetmedel 1 400 tkr + 200 tkr i föreningsbidrag.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 1)
_____________________________
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Dnr 2016/31-047 KS

Prioritering tillfälligt statsbidrag.
I tjänsteskrivelse 2016-02-15 och vid dagens sammanträde redogör t f
ekonomichef Linda Kjellin för ärendet.
Vid två tillfällen, 27 januari och 12 februari, har kommunstyrelsen tillsammans
med gruppledare för partier som inte är representerade i kommunstyrelsen,
diskuterat hur resterande del av det tillfälliga statsbidraget ska användas.
Förutsättningarna för statsbidraget är:
9,1 mkr
Riktat statsbidrag med återredovisningskrav:
Krav på att det ska användas till utbildningsverksamhet:
– Skola
– SFI
– Gymnasiet
50 mkr
Statsbidraget ska användas till följande enligt förslag:
– rusta upp för framtiden
– investeringar
– integration- projektanställningar
– näringslivasarbete
– ej ramhöjande
Under mötena har flera olika förslag diskuterats och ekonomiavdelningen fick
2016-02-12 i uppdrag att utifrån dessa ta fram en prioriteringsordning.
Fortsatta diskussioner kommer sedan att ske under våren för hur resterande del
av statsbidraget ska användas.

Utifrån uppdraget 2016-02-12 har ekonomiavdelningen nu tagit fram följande
förslag för diskussion och beslut av kommunstyrelsen:
1. att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett förslag kring prioritering av
de 9,1 mkr.
2. att besluta följande prioritering som en del det tillfälliga statsbidraget på 50
mkr:
– Skogsbrynet, hyra, etablering, drift och inventarier (3,3 mkr)
– Åkerbo, hyra, etablering, drift och inventarier (3,9 mkr)
– Rälla förskola, hyra, etablering, inventarier, ytskikt päronhagen och lekutrustning (1,6 mkr)
– Strömgården, 5 lägenheter (2,0 mkr)
– Ekbacka, 2 avdelningar med 18 platser
– Parkvillan förskola, ombyggnad och inventarier
– Kronomagasinet, akuta åtgärder på byggnaden prioriteras
Utdragsbestyrkande
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– Upprustning av centrala Köpingsvik (0,5 mkr)
– Upprustning sporthallar (0,15 mkr)
– Integrationssamordnare och 2,0 projektanställning (1,5 mkr)
– Komvux, bidrag för att främja bristyrken.
– Kompetensutveckling inom socialförvaltningen (1,0 mkr)
– Utvecklingspott för förbättringsarbete (1,0 mkr)
– Sommarjobb, kunna erbjuda 80 platser (0,2 mkr)
I och med kommunfullmäktiges beslut 2015-12-10 har ca 8,5 mkr intecknats.
Då beslutades att godkänna att följande åtgärder sker genom ianspråktagande
av de av Regeringen tilldelade medel som är kopplat till kommunernas
flyktingsituation:
§ 186: finansiering av anpassningsåtgärder av lokaler för Borgholms och
Mörbylångas gemensamma IT- avdelning i kv Höken 2.
§ 187: omedelbar igångsättning av iordningsställande av 2 korridorer på
Ekbacka.
§ 188: omedelbar igångsättning av iordningsställande av lokaler till stödboende
vid Strömgården Muraregatan.
§ 189: omedelbar igångsättning av leasing/hyra/köp av moduler/skollokaler/paviljonger till skolverksamhet.

Ordföranden redogör dels för att framtagna förslag kommer att ställas under
proposition var för sig och dels för ett tillkommande förslag.
Det tillkommande förlaget innebär att, under förutsättning att avtal tecknas med
Migrationsverket, avsätta 16,5 mkr för uppförande av sex parhus, totalt 12
lägenheter, som basboende i någon av kommunens tätorter som har behov av
inflyttning.
Statsbidrag 9,1 mkr
Yrkande
Stig Bertilsson (C) yrkar att de 9,1 mkr förs över till utbildningsnämnden.
Proposition – förslag gällande statsbidrag 9,1 mkr
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
ekonomiavdelningens förslag att ge uppdrag till utbildningsnämnden att ta fram
förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder
ekonomiavdelningens förslag röstar ja. Den som stöder Bertilssons förslag
röstar nej.
Ja – 7
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)

Nej – 4
Marcel van Luijn (M)
Tomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Utdragsbestyrkande
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Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Eva Wahlgren (C)

Uppdrag ska därmed ges till utbildningsnämnden att ta fram förslag inför beslut i
kommunfullmäktige.
Statsbidrag 50 mkr
Stig Bertilsson (C) anser att det är för tidigt att bestämma på detaljnivå och
föreslår att överlämna till fullmäktige att endast bestämma förutsättningarna för
hur statsbidraget ska användas.
Vid fråga konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen vill behandla respektive
förslag till kommunfullmäktige.

Förslag – Basboende i parhus
Yrkanden
Leif Gerhardsson (S) och Bertil Lundgren (MP) yrkar bifall till förslaget att
avsätta 16,5 mkr för uppförande av sex parhus, 12 lägenheter, som basboende
under förutsättning att avtal tecknas med Migrationsverket.
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget under förutsättning att också avtala
med Migrationsverket att verket minskar antalet upphandlade
asylboendeplatser på öppna marknaden med motsvarande antal.
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till förslaget under förutsättning att bostäderna
hamnar på norra Öland och i grupper om högst två hus med två lägenheter
(inalles fyra lägenheter) på varje ställe/ort.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, vilka ska ställas
under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet på de tre förslagen, finner ordföranden att
kommunstyrelsen stöder Gerhardssons m fl förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden konstaterar att Gerhardssons m fl förslag är huvudförslag och
ställer proposition på motförslag.
Proposition – motförslag
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen utser van
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Luijns förslag som motförslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som önskar van Luijns förslag
som motförslag röstar ja. Den som önskar Lublins förslag som motförslag röstar
nej.
Ja – 6
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Eva Wahlgren (C)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Avstår - 4
Ilko Corkovic (S)
Bertil Lundgren (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Därmed utses van Luijns förslag som motförslag.

Proposition – huvudomröstning
Följande omröstningsproposition godkänns Den som röstar på Gerhardssons
m fl förslag röstar ja. Den som röstar på van Luijns förslag röstar nej.
Ja – 6
Ilko Corkovic (S)
Stig Bertilsson (C)
Eva Wahlgren (C)
Bertil Lundgren (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Nej – 4
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Per Lublin (nÖP)

Avstår - 1
Thomas Johnsson (M)

Därmed föreslås att 16,5 mkr avsätts till basboende under förutsättning att avtal
tecknas med Migrationsverket.

Förslag – kompetensutveckling inom socialförvaltningen
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Förslag – utvecklingspott för förbättringsarbete
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget

Förslag – utökning sommarjobb
Yrkande
Utdragsbestyrkande
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Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkanden. Förslaget bifalls
därmed.
Förslag – upprustning av sporthallar
Det noteras att förslaget gäller upprustning av redskap efter
skyddsrondsprotokoll.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget
Förslag – Kronomagasinet, akuta åtgärder
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar att 2 mkr avsätts för akuta
åtgärder.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
yrkandet.
Därmed föreslås att 2 mkr avsätts för akuta åtgärder.

Förslag – upprustning centrala Köpingsvik
Yrkanden
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall för att stimulera till ideellt arbete och gärna
som ett integrationsprojekt tillsammans med Köpingsviks Företagarförening och
Köpingsviks Samfällighetsförening.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
yrkandet.
Därmed ska 0,5 mkr avsättas för upprustning av centrala Köpingsvik.

Övriga förslag från ekonomiavdelningen, förutom bidrag till Komvux för att
främja bristyrken, anses inrymmas i kommunfullmäktiges beslut 2015-12-10 §§
186-189.

Övriga förslag under sammanträdet
Yrkanden
Utdragsbestyrkande
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Stig Bertilsson (C) yrkar att uppdrag ska ges till tjänstemännen för att se över
vad som behövs vad gäller övrig upprustning av kommunens sporthallar.
Per Lublin (nÖP) yrkar att 20 mkr avsätts till genomförande av åtgärder i det
åtgärdspaket för utveckling av norra Öland som kommunfullmäktige har beslutat
om.
Ordföranden konstaterar att det finns två övriga yrkanden som ska ställas under
proposition.

Proposition – Bertilssons yrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
yrkandet.
Uppdrag ska därmed ges till tjänstemännen att se över övrig upprustning av
sporthallar.

Proposition – Lublins yrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja.
Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Ja – 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Eva Wahlgren (C)
Bertil Lundgren (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Därmed avslås yrkandet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett förslag kring prioritering av
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de 9,1 mkr som är riktade till att användas för utbildningsverksamhet
med stora behov. Förslaget bör innehålla beskrivning, motivering och
summor. Förslaget ska slutligt behandlas av kommunfullmäktige.
att

uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag på åtgärder vad
gäller övrig upprustning av kommunens sporthallar. Förslaget bör
innehålla beskrivning, motivering och summor. Förslaget ska slutligt
behandlas av kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta om följande
prioritering, som en del av det tillfälliga statsbidraget på 50 mkr,
att

avsätta 16,5 mkr för, under förutsättning att avtal tecknas med Migrationsverket, uppförande av sex basboende, totalt 12 lägenheter, i någon
av kommunens tätorter som har behov av inflyttning

att

avsätta 1 mkr till kompetensutveckling inom socialförvaltningen.

att

avsätta 1 mkr till utvecklingspott för förbättringsarbete.

att

avsätta 0,2 mkr för att kunna erbjuda fler platser som sommarjobb.

att

avsätta 0,15 mkr till upprustning av redskap i sporthallar.

att

avsätta 2,0 mkr till akuta åtgärder på Kronomagasinet.

att

avsätta 0,5 mkr till upprustning av centrala Köpingsvik. Innebärande att
tillsammans med Köpingsviks Företagarförening och Köpingsviks
Samfällighetsförening utveckla delar av Köpingsvik och titta på olika
åtgärder. Upprustningen ska om möjligt ske som ett integrationsprojekt.

att

godkänna beloppen på övriga åtgärder i enlighet med tidigare beslut i
kommunfullmäktige 2015-12-10 §§ 186-189:
– Skogsbrynet, hyra, etablering, drift och inventarier - 3,3 mkr.
– Åkerbo, hyra, etablering, drift och inventarier 3,9 mkr.
– Rälla förskola, hyra, etablering, inventarier, ytskikt Päronhagen och
lekutrustning 1,6 mkr.
– Strömgården, 5 lägenheter 2,0 mkr
– Ekbacka HVB-hem 2 avdelningar med 18 platser, 4,4 mkr.

Reservation – basboende
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 2)
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
_____________________________
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Dnr 2014/20-109 KS

Motion (Ilko Corkovic S) – införandet av ”Mina timmar” inom hemtjänsten.
Ilko Corkovic (S) föreslår i motion 2014-01-27
att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att efter en ekonomisk
bedömning succesivt införa konceptet ”Mina timmar” inom kommunala
hemtjänsten.
Kommunfullmäktige lämnade 2014-01-27 § 7 motionen till socialnämnden för
beredning.
Socialnämnden beslutade 2015-10-22 § 109 överlämna yttrande till
kommunfullmäktige där det framgår att de inte stödjer motionen och att den
därmed avslås.
Av yttrandet framgår att hemtjänst syftar till att bistå individen med hjälp i det
egna hemmet så att individen skall kunna fortsätta bo kvar hemma.
Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom
eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig själv. Hemtjänsten hjälper
den enskilde efter behov, med praktiska saker i hemmet såsom städning, tvätt,
inköp och måltider. Man kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till
exempel dusch, av- och påklädning och toalettbesök samt hjälp i form av viss
ledsagning samt socialt stöd för att till exempel knyta kontakter med andra
människor. Hemtjänstinsatser är biståndsbedömda insatser enligt
Socialtjänstlagen, SoL, vilka beviljas av biståndshandläggare efter utredning
kring den enskildes behov. Insatsbeslutet skickas till ansvarig enhetschef för
verkställighet.
I Borgholms kommun finns idag ca 280 hemtjänsttagare och det beviljas i snitt
9700 hemtjänsttimmar per månad.
Socialförvaltningens bedömning
När ett insatsbeslut ska verkställas görs en genomförandeplan. Enhetschef och
kontaktman ansvarar. I planen ska det framgå när och på vilket sätt den
enskilde önskar att insatserna utformas. Brukarinflytande sker genom dialog
mellan i huvudsak kontaktmannen och den enskilde. Genomförandeplanen ska
följas upp, kontaktmannen stämmer av med den enskilde om insatserna varit
utförda på det sätt som önskades och därefter ska genomförandeplanen
uppdateras. Nuvarande upplägg är baserat på den enskildes behov och
önskemål. Förändringar på mycket kort varsel (samma dag) kan ske redan
idag, men i undantagsfall. Förändring av planerad insats med viss
framförhållning är vanligt.
De beslut som fattats av socialnämnden (i enstaka fall även av fullmäktige)
kring hemtjänstinsatser är flera:
ÄBIC, Äldres behov i centrum: Ny modell för bedömning av behov hos
äldre där varje individs behov beskrivs utifrån den internationella
klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Arbete
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utifrån ICF gör det lättare och tydligare att beskriva individens behov. Den äldre
och hans eller hennes närstående får också ökade möjligheter att medverka i
utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. Äldreomsorgen
blir mer likvärdig (olika biståndshandläggare fattar beslut på likadant vis)och
rättssäker. Beslut är fattat för att införa ÄBIC-modellen i Borgholms kommun.
Värdegrund och värdighetsgarantier: I Sveriges kommuner finns en stor
medvetenhet kring socialtjänstlagens nya bestämmelser som innebär att
omsorgen om de äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och får
uppleva välbefinnande och trygghet i sin vardag. I Borgholms kommun arbetar
man med den nationella värdegrunden i socialtjänstens verksamhet. Dessutom
har vi värdighetsgarantier som tydliggör för de äldre och deras närstående vad
de kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det handlar inte bara om vad
som ska göras utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska göras.
Garantierna ska ge ett konkret mervärde och vara lätta att förstå, så att de ger
de äldre ökad delaktighet och trygghet i vardagen.
Resursfördelningsmodell: En modell som tagits fram för hemtjänsten där
insatser och resurser på ett bättre sätt kan synkroniseras. Med ökad insats
medföljer ökad resurs så omsorgen kan ges på ett bra sätt.
LOV, Lagen om valfrihet: Beslut som innebär att en hemtjänsttagare kan
välja utförare. Valet innebär att utförare, kommunal regi eller privat utförare,
med bästa kvalitet troligen utgör förstahandsval. Verksamheten
konkurrensutsätts sannolikt i liten skala men effekten av detta är positivt
omtalad i uppföljningar av äldreomsorgen i sk ”LOV-kommuner”.
Hemtjänsten i Borgholms kommun utför insatser utifrån den enskildes behov
och fattat biståndsbeslut. Vid beslut ska modellen ÄBIC användas. Värdegrund
och värdighetsgarantier är viktiga delar för god kvalitet i äldreomsorgen.
Brukarinflytande och brukarmedverkan kan utvecklas inom nuvarande ramar
där genomförandeplanen sätter extra fokus på den enskildes delaktighet.
Den enskilde bör även få mer information om och ökad kännedom om befintliga
möjligheter att påverka.
Reflektioner efter kontakt med ansvarig tjänsteman i Norrköping:
Norrköpings kommun har politiskt beslut på införande av Mina timmar.
Kostnader för att införa ”Mina timmar” har varit svåra att beräkna. Den
kostnadsberäkning som gjordes blev osäker på grund av stora svårigheter med
att få fram en ”prislapp på timmen”. I vilken utsträckning kringtiden ska räknas in
har man inte beslutat. Ökad otydlighet har även påtalats kring om det är behov
av insatser eller önskemål om insatser som styr verkställigheten.
Socialförvaltningens förslag till yttrande
De riktlinjer och arbetssätt som finns i hemtjänstverksamheten kan utvecklas
med ännu större fokus hur, när och på vilket sätt insatser ska ges genom ökad
brukarmedverkan och mer brukarinflytande. Under hösten pågår utbildning för
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samtliga medarbetare inom äldreomsorgen med syfte att fördjupa kunskaper
kring värdegrunden, förbättra arbetet med genomförandeplaner och stärka
kontaktmannen i hens roll och ansvar.
Mina timmar är inget socialnämnden ställer sig bakom med hänvisning till det
som beskrivits i yttrandet.

Yrkanden
Leif Gerhardsson (S) och Per Lublin (nÖP)yrkar bifall till motionen.
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till socialnämndens förslag att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, bifall och avslag,
vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

49

50

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 29

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-23

18-45

Dnr 2014/222-109 KS

Motion (Erik Arvidsson -) – Rätt till heltid samt avskaffande av delade turer
och sovande jour för kommunens anställda.
Erik Arvidsson (-) föreslår i motion 2014-09-28
att samtliga kommunens anställda i både verksamheten som dess bolag
villkor jobbar ofrivillig deltid skall erbjudas heltid.
att delade turer avskaffas
att sovande jour upphör.
Kommunfullmäktige lämnade 2014-09-29 § 160 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

I tjänsteskrivelse 2015-12-28 föreslår kommunledningskontoret att motionen
anses besvarad då arbete pågår som kan anses förverkliga delar av motionens
intentioner.
I beslutsunderlagen till tjänsteskrivelsen framgår att socialförvaltningen påbörjat
projektet Nya Tider med förslag att höja tillsvidaretjänster i Säbo till 80 %, att
nya tjänster inom Säbo ska vara 80 % samt att fortsätta arbetet med att halvera
de delade turerna. Projektet ska pågå till 2017.
Av socialnämndens beslut 2015-08-27 § 99, där genomförd enkät i projektet
Nya Tider presenteras, framgår:
Enkätundersökningen ”önskad tjänstgöringsgrad inom SF” som genomfördes
under februari 2015 har sammanställts. Resultatet utgör underlag för det
fortsatta arbetet. Noteras bör att svarsfrekvensen för äldreomsorgen var låg,
57 %. 295 medarbetare fick enkäten via e-post, med tre påminnelser, 169
besvarade enkäten.
Historik ekonomi
All verksamhet styrs av de ekonomiska ramar som ges. Hittills har budskapet
från politiken varit att kostnaderna för äldreomsorgen ska motsvara liknande
kommuners kostnadslägen. I nuläget är kostnaderna jämförbara med andra
liknande kommuner, så var det inte för tre år sedan. Äldreomsorgen i
Borgholms kommun var betydligt dyrare än vad som ansågs rimligt i jämförelse
med andra kommuner.
Bemanning dygnet runt, året om
Verksamhet som bemannas dygnet runt/året runt innebär att verksamhetens
behov egentligen kräver ”många personer” för att tillgodose dygnsvila,
veckovila, kväll och helgbemanning. Det optimala är att bemanna både vård
och omsorg med dygnetruntverksamhet med deltider runt sjuttio procent. Eller
heltider i kombination med halvtider. Nuvarande schemaläggning omfattar
varannan helg.
Delade turer är ett sätt att lösa helgbemanningen på då en medarbetare
tjänstgör både morgon och kväll.
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Bemanning utan delade turer kan inte ske inom befintlig ram såvida inte
helgtjänstgöring förtätas ytterligare. Det är ingen lösning, det anses orimligt och
föga lockande i samband med t ex rekrytering.
Delade turer omfattning
Inom äldreomsorgen arbetar ca 300 medarbetare. Alla arbetar varannan helg.
Varje helg tjänstgör ca 150 medarbetare.
I Borgholms kommun sägs det vara hög andel delade turer i jämförelse med
andra kommuner (uppgiften har jag försökt kontrollera men det har inte varit
möjligt).
Nulägesbeskrivning för omfattning av delade turer:
- Samtliga scheman Säbo, 28 delade turer i snitt/vecka.
- Samtliga scheman hemtjänst, 12 delade turer i snitt per vecka.
- Sammanlagt 40 delade turer per vecka inom ÄO, dock med något ojämn
fördelning mellan verksamheterna. En del har fler andra har färre. Vissa
verksamheter har istället valt att arbeta s k långturer.
- 150 medarbetare har på fyra veckor 160 delade turer men fördelningen varierar mellan 1-3 delade turer per anställd och fyra veckor. Medarbetare
på Säbo har betydligt fler delade turer än hemtjänsten.
Önskad tjänstgöringsgrad
Kostnader förknippade med att samtliga medarbetare skulle arbeta:
- minst åttio procent är ca 6 milj, en utökning motsvarande 15 tjänster.
- minst nittio procent ca 14 milj
- alla önskar arbeta heltid 26 milj.
Bemanningsnyckel per säboplatser om samtliga arbetar heltid, 0,91 jämfört med
nuvarande 0,65/0,68.
Beräkningarna är teoretiska, i praktiken bedöms inte så många önska höjd
tjänstgöringsgrad. Min bedömning är, efter en nyligen genomförd inventering av
enhetscheferna, att de som önskar höja sin tjänstgöringsgrad motsvarar en
kostnadsökning på 2-3 miljoner.
Delad tur
Delade turer ska bort på sikt. I ett första steg är det rimligt att reducera antalet
delade turer till hälften. Kostnaden är mycket svår att beräkna.
1 delad tur ersätts med en extra tur = timanställd lördag och söndag.
Nuvarande schema läggs varannan helg. Ökad tjänstgöringsgrad ökar inte
”antal huvuden” så man får inte ut mer på helgen av en medarbetare trots ökad
tid.
Delad tur kan ersättas med långtur men på vård och omsorgstunga
äldreboenden och demensenheter är det inte att rekommendera.
Hypotes; kostnad för hela Säbo om en delad tur tas bort lördag och
söndag:
2 turer per avdelning måste ersätta delad tur lördag och söndag.
2 turer à 6 timmar/ ca 10 avdelningar= 120 timmar/helg.
120 timmar à 250 kr =30 000 kr/helg.
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30 000 * 52 veckor = ca 1,5 miljoner.
Bedömning
Önskad tjänstgöringsgrad i kombination med att ta bort delade turer är
kostnadsdrivande, troligen motsvarande 4-5 miljoner kronor för Säbo.
Alla medarbetare som arbetar på Säbo kommer att bli berörda av förändringar
relaterade till önskad tjänstgöringsgrad, inte bara de medarbetare som ökar sin
tid. Det är en viktig aspekt och den är kommunicerad med fackliga företrädare.
Sjukfrånvaron är hög i nuläget. I samband med en bemanningshöjning och
schemaförbättring är sannolikheten hög för en minskad sjukfrånvaro. De
kostnader som idag är relaterade till frånvaro skulle då minska och istället ge
utrymme för en finansiering av ökad bemanning.
Det krävs en strategi på lång sikt för att göra förändringarna. De delar som i
nuläget är angelägna för att komma igång är:
- Projektledare anställs på halvtid. Kostnad 200 tkr per år.
- Projektgrupp bildas där enhetschefer för Säbo, medarbetare, fackliga företrädare, ekonom och personalresurs ingår.
- Styrgrupp bildas.
- En del av verksamheten får utgöra pilot, att prova förändringar på en begränsad enhet bedöms vara en bra början.
- Facklig förankring säkras genom att en företrädare från fackförbundet
Kommunal ingår i projektgruppen.
(Heltidsmåtten för personal inom vård/omsorg:
undersköterska/vårdbiträde 37 tim/v. (80 % = 29,6 tim/v)
undersköterska/vårdbiträde natt 36,33 tim/v. (80 % = 29,06 tim/v)
Sjuksköterska 38,25 tim/v. (80 % = 30,6 tim/v)
Sjuksköterska natt 34,06 tim/v. (80 % = 27,24 tim/v))
Kommunledningskontorets bedömning
Arbetet med att avskaffa delade turer pågår inom socialnämndens verksamhetsområde. Förändringen måste ske över tid då det är behov av ”många
personer” för att tillgodose dygnsvila, veckovila, kväll och helgbemanning.
Eftersom motionären har föreslagit tre olika uppdrag i sin motion har
kommunledningskontoret koncentrerat sig på första att-satsen gällande ofrivillig
deltid.
Socialförvaltningens/nämndens projekt Nya tider kommer att belysa de olika
delarna och kommunfullmäktige kommer att få ta ställning till resultatet av detta
i kommande budgetar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 18
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad då arbetet pågår som kan anses förverkliga delar
av motionens intentioner.
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Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, anses besvarad och
bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen anser
motionen besvarad.
Omröstning begärs
Följande omröstningspropositions godkänns Den som anser motionen besvarad
röstar ja. Den som bifaller motionen röstar nej.
Ja – 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Eva Wahlgren (C)
Bertil Lundgren (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Motionen ska därmed anses besvarad
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 10 ja mot 1 nej kommunfullmäktige
att

motionen anses besvarad då arbete pågår som kan anses förverkliga
delar av motionens intentioner.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 5)
_____________________________
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Dnr 2014/258-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – planera för nya äldreboenden i t ex Sandvik och
Byxelkrok.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2014-11-12 kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att redan nu börja låta planera för nya framtida
äldreboenden i vår kommun med tanke på kommande behov och möjligheter.
Ordföranden påpekade vid sammanträdet 2014-11-14 att motionen
överensstämmer i stort med av Lublin tidigare inlämnad motion som
socialnämnden nu bereder. Lublin framhåller att även denna motion ska
behandlas.
Kommunfullmäktige lämnade 2014-11-24 § 217 motionen till socialnämnden
för beredning.
Socialnämnden överlämnade 2015-04-23 § 54 motionen till kommunstyrelsen
för beredning då de ansåg att motionen inte låg inom socialförvaltningens
verksamhetsområde.
I tjänsteskrivelse 2015-12-28 föreslår kommunledningskontoret att motionen
anses besvarad då kommunfullmäktige § 176/15 vid behandling av
fullmäktigeberedningen Landsbygdsutvecklingen på norra Ölands slutrapport,
redan gett kommunstyrelsen uppdraget att utreda behov av
seniortrygghetsboende på norra Öland. I denna utredning kommer troligtvis
även att ingå eventuell planering för äldreboenden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 19
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad då kommunfullmäktige § 176/15 redan gett kommunstyrelsen uppdraget att utreda behov av seniortrygghetsboende på
norra Öland. I denna utredning kommer troligtvis även att ingå eventuell
planering för äldreboenden.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, anses besvarad och
bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen anser motionen besvarad.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
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motionen anses besvarad då kommunfullmäktige § 176/15 redan gett
kommunstyrelsen uppdraget att utreda behov av seniortrygghetsboende
på norra Öland. I denna utredning kommer troligtvis även att ingå
eventuell planering för äldreboenden.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 6)
_____________________________
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MOTION
till kommunfullmäktige i Borgholms kommun

Att planera för nya äldreboenden
i t ex Sandvik och Byxelkrok
De äldre i vår kommun blir allt fler och behovet av äldreboenden i kommunen lär komma att
öka. Avsaknaden av kommunala äldreboenden för personer som inte är dementa eller på annat
sätt har gravt nedsatt hälsa är påtaglig.
Det skulle behövas en form av äldreboenden för personer som inte är tillräckligt sjuka för att
kunna få en plats på dom särskilda boenden som finns idag, men som skulle behöva en
boendeform där dom kan få lite gemenskap och få slippa dom bestyr som är förenade med att
kvarbo i egen bostad.
Ett slags "mellanboende" som skulle kunna ge ålderdomen en guldkant.
Boenden placerade i attraktivt läge med havsutsikt och med närhet till människor och allmän
service.
Sådana äldreboenden i t ex Sandvik och Byxelkrok skulle göra vår kommun - och inte minst
norra Öland - attraktivt för permanentboende, något som är av största vikt, sett ur
kommunekonomiskt perspektiv och skapa fler arbetstillfällen/arbetsplatser på norra Öland.
Föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att
uppdra åt kommunstyrelsen att redan nu börja låta planera för nya framtida
äldreboenden i vår kommun med tanke på kommande behov och möjligheter.

Borgholm den 12 november 2012
Per Lublin
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Dnr 2015/205-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – avskaffa delade turerna hos kommunens
anställda inom vård och omsorg snarast möjligt.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2015-08-17 att kommunfullmäktige beslutar
att de delade turerna hos kommunens anställda inom vård och omsorg snarast
möjligt ska vara avskaffade.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-09-14 § 127 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-12-28 föreslår kommunledningskontoret att motionen
anses besvara då dess förslag kan anses förverkligat sedan motionen väcktes.
I beslutsunderlagen till tjänsteskrivelsen framgår att socialförvaltningen påbörjat
projektet Nya Tider med förslag att höja tillsvidaretjänster i Säbo till 80 %, att
nya tjänster inom Säbo ska vara 80 % samt att fortsätta arbetet med att halvera
de delade turerna. Projektet ska pågå till 2017.
Av socialnämndens beslut 2015-08-27 § 99, där genomförd enkät i projektet
Nya Tider presenteras, framgår:
Enkätundersökningen ”önskad tjänstgöringsgrad inom SF” som genomfördes
under februari 2015 har sammanställts. Resultatet utgör underlag för det
fortsatta arbetet. Noteras bör att svarsfrekvensen för äldreomsorgen var låg,
57 %. 295 medarbetare fick enkäten via e-post, med tre påminnelser, 169
besvarade enkäten.
Historik ekonomi
All verksamhet styrs av de ekonomiska ramar som ges. Hittills har budskapet
från politiken varit att kostnaderna för äldreomsorgen ska motsvara liknande
kommuners kostnadslägen. I nuläget är kostnaderna jämförbara med andra
liknande kommuner, så var det inte för tre år sedan. Äldreomsorgen i
Borgholms kommun var betydligt dyrare än vad som ansågs rimligt i jämförelse
med andra kommuner.
Bemanning dygnet runt, året om
Verksamhet som bemannas dygnet runt/året runt innebär att verksamhetens
behov egentligen kräver ”många personer” för att tillgodose dygnsvila,
veckovila, kväll och helgbemanning. Det optimala är att bemanna både vård
och omsorg med dygnetruntverksamhet med deltider runt sjuttio procent. Eller
heltider i kombination med halvtider. Nuvarande schemaläggning omfattar
varannan helg.
Delade turer är ett sätt att lösa helgbemanningen på då en medarbetare
tjänstgör både morgon och kväll.
Bemanning utan delade turer kan inte ske inom befintlig ram såvida inte
helgtjänstgöring förtätas ytterligare. Det är ingen lösning, det anses orimligt och
föga lockande i samband med t ex rekrytering.
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Delade turer omfattning
Inom äldreomsorgen arbetar ca 300 medarbetare. Alla arbetar varannan helg.
Varje helg tjänstgör ca 150 medarbetare.
I Borgholms kommun sägs det vara hög andel delade turer i jämförelse med
andra kommuner (uppgiften har jag försökt kontrollera men det har inte varit
möjligt).
Nulägesbeskrivning för omfattning av delade turer:
- Samtliga scheman Säbo, 28 delade turer i snitt/vecka.
- Samtliga scheman hemtjänst, 12 delade turer i snitt per vecka.
- Sammanlagt 40 delade turer per vecka inom ÄO, dock med något ojämn
fördelning mellan verksamheterna. En del har fler andra har färre. Vissa
verksamheter har istället valt att arbeta s k långturer.
- 150 medarbetare har på fyra veckor 160 delade turer men fördelningen varierar mellan 1-3 delade turer per anställd och fyra veckor. Medarbetare
på Säbo har betydligt fler delade turer än hemtjänsten.
Önskad tjänstgöringsgrad
Kostnader förknippade med att samtliga medarbetare skulle arbeta:
- minst åttio procent är ca 6 milj, en utökning motsvarande 15 tjänster.
- minst nittio procent ca 14 milj
- alla önskar arbeta heltid 26 milj.
Bemanningsnyckel per säboplatser om samtliga arbetar heltid, 0,91 jämfört med
nuvarande 0,65/0,68.
Beräkningarna är teoretiska, i praktiken bedöms inte så många önska höjd
tjänstgöringsgrad. Min bedömning är, efter en nyligen genomförd inventering av
enhetscheferna, att de som önskar höja sin tjänstgöringsgrad motsvarar en
kostnadsökning på 2-3 miljoner.
Delad tur
Delade turer ska bort på sikt. I ett första steg är det rimligt att reducera antalet
delade turer till hälften. Kostnaden är mycket svår att beräkna.
1 delad tur ersätts med en extra tur = timanställd lördag och söndag.
Nuvarande schema läggs varannan helg. Ökad tjänstgöringsgrad ökar inte
”antal huvuden” så man får inte ut mer på helgen av en medarbetare trots ökad
tid.
Delad tur kan ersättas med långtur men på vård och omsorgstunga
äldreboenden och demensenheter är det inte att rekommendera.
Hypotes; kostnad för hela Säbo om en delad tur tas bort lördag och
söndag:
2 turer per avdelning måste ersätta delad tur lördag och söndag.
2 turer à 6 timmar/ ca 10 avdelningar= 120 timmar/helg.
120 timmar à 250 kr =30 000 kr/helg.
30 000 * 52 veckor = ca 1,5 miljoner.
Bedömning
Önskad tjänstgöringsgrad i kombination med att ta bort delade turer är
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kostnadsdrivande, troligen motsvarande 4-5 miljoner kronor för Säbo.
Alla medarbetare som arbetar på Säbo kommer att bli berörda av förändringar
relaterade till önskad tjänstgöringsgrad, inte bara de medarbetare som ökar sin
tid. Det är en viktig aspekt och den är kommunicerad med fackliga företrädare.
Sjukfrånvaron är hög i nuläget. I samband med en bemanningshöjning och
schemaförbättring är sannolikheten hög för en minskad sjukfrånvaro. De
kostnader som idag är relaterade till frånvaro skulle då minska och istället ge
utrymme för en finansiering av ökad bemanning.
Det krävs en strategi på lång sikt för att göra förändringarna. De delar som i
nuläget är angelägna för att komma igång är:
- Projektledare anställs på halvtid. Kostnad 200 tkr per år.
- Projektgrupp bildas där enhetschefer för Säbo, medarbetare, fackliga företrädare, ekonom och personalresurs ingår.
- Styrgrupp bildas.
- En del av verksamheten får utgöra pilot, att prova förändringar på en begränsad enhet bedöms vara en bra början.
- Facklig förankring säkras genom att en företrädare från fackförbundet Kommunal ingår i projektgruppen.
(Heltidsmåtten för personal inom vård/omsorg:
undersköterska/vårdbiträde 37 tim/v. (80 % = 29,6 tim/v)
undersköterska/vårdbiträde natt 36,33 tim/v. (80 % = 29,06 tim/v)
Sjuksköterska 38,25 tim/v. (80 % = 30,6 tim/v)
Sjuksköterska natt 34,06 tim/v. (80 % = 27,24 tim/v))
Kommunledningskontorets bedömning
Arbetet med att avskaffa delade turer pågår inom socialnämndens verksamhetsområde. Förändringen måste ske över tid då det är behov av ”många
personer” för att tillgodose dygnsvila, veckovila, kväll och helgbemanning.
Eftersom motionären anser att delade turer ska avskaffas snarast möjligt, kan
motionen anses besvarad då nämnden/förvaltningen arbetar med projektet att
höja tjänstgöringsgraderna och minska delade turer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 20
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad då dess förslag kan anses förverkligat sedan
motionen väcktes

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, anses besvarad och
bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen anser
motionen besvarad.
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Omröstning begärs
Följande omröstningspropositions godkänns Den som anser motionen besvarad
röstar ja. Den som bifaller motionen röstar nej.
Ja – 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Eva Wahlgren (C)
Bertil Lundgren (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Motionen ska därmed anses besvarad
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 10 ja mot 1 nej kommunfullmäktige
att

motionen anses besvarad då dess förslag kan anses förverkligat sedan
motionen väcktes.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 7)
_____________________________
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Dnr 2015/223-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – publicera alla inkomna medborgarförslag på
kommunens hemsida.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2015-08-17 att kommunfullmäktige beslutar
att samtliga till kommunfullmäktige ställda förslag från kommunens medborgare fortlöpande ska publiceras på kommunens hemsida med information
om hur förslaget behandlas och vad de sedan lett till.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-09-14 § 128 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-12-28 föreslår kommunledningskontoret att motionen
bifalls då arbetet med att lägga ut inkomna medborgarförslag och beslut på
externa hemsidan redan pågår.
Kommunledningskontorets bedömning
Arbetet med att lägga ut inkomna medborgarförslag och dess behandling
påbörjades 2013. Eftersom även detta arbete kräver att personalen på
kommunledningskontoret bevakar och lägger ut dels inkomna förslag och dels
behandlingen har arbetet inte prioriterats eftersom andra arbetsuppgifter tagit
större plats.
Ambitionen på kommunledningskontoret är givetvis att försöka uppdatera sidan
och hålla den á jour. Arbetet kommer att utföras när tid finns om inte extra
resurser tilldelas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 21
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen då arbetet med att lägga ut inkomna medborgarförslag
och beslut på externa hemsidan redan pågår, men på grund av arbetsbelastning på kommunledningskontoret inte har prioriteras
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen då arbetet med att lägga ut inkomna medborgarförslag
och beslut på externa hemsidan redan pågår, men på grund av
arbetsbelastning på kommunledningskontoret inte har prioriteras.

_____________________________
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Dnr 2015/256-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – byt namn på kommunen till Norra Ölands stad.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2015-10-19
att kommunfullmäktige beslutar att byta namn på kommunen till Norra Ölands
stad.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-10-19 § 142 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-12-29 föreslår kommunledningskontoret att motionen
avslås med motiveringen att namnet Norra Ölands stad är ett namn som
stämmer in på Borgholms tätort men är ett vilseledande namn på kommunen.
Kommunens område motsvarar socknarna: Alböke, Bredsättra, Böda, Egby,
Föra, Gärdslösa, Högby, Högsrum, Källa, Köping, Långlöt, Löt, Persnäs,
Runsten och Räpplinge. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862
landskommuner med motsvarande namn. I området fanns också sedan 1816
Borgholms stad som 1863 bildade en stadskommun. Vid kommunreformen
1952 bildades storkommunerna Gärdslösa (av de tidigare kommunerna
Gärdslösa, Högsrum, Långlöt, Runsten och Räpplinge), Köpingsvik (av Alböke,
Bredsätra, Egby, Föra, Köping och Löt) samt Ölands-Åkerbo (av Böda, Högby,
Källa och Persnäs) medan Borgholms stad förblev oförändrad. 1969
införlivades i staden Köpingsviks och Gärdslösa landskommuner. Borgholms
kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av
Borgholms stad. 1974 införlivades Ölands-Åkerbo kommun. (Källa: Andersson,
Per (1993). Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjölby: Draking. Libris
7766806. ISBN 91-87784-05-X)
Borgholms stad var fram till kommunreformen 1969/1971 ett geografiskt
område begränsat till 2 km2 runt tätorten Borgholm. Det skulle vara
vilseledande att kalla hela kommunen, inalles 678 km2 för stad. Däremot skulle
namnet Norra Ölands kommun vara en korrekt benämning inför en eventuell
sammanläggning med Mörbylånga och Kalmar kommuner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 22
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att namnet Norra Ölands stad är ett
namn som stämmer in på Borgholms tätort men är ett vilseledande namn
på kommunen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen med motiveringen att namnet Norra Ölands stad är ett
namn som stämmer in på Borgholms tätort men är ett vilseledande
namn på kommunen.
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Protokollsanteckning
”Avser att senare återkalla motionen då det inte är det bästa namnet.
Per Lublin Nya Ölandspartiet”
_____________________________
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-23

18-45

Dnr 2015/257-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – byt namn på kommunen till Borgholms Stad
med Ölands norra kommun.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2015-10-19
att kommunfullmäktige beslutar att byta namn på kommunen till Borgholms
stad med Ölands norra kommun.
Kommunfullmäktige lämnar 2015-10-19 § 143 motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-12-29 föreslår kommunledningskontoret att motionen
avslås med motiveringen att namnet Borgholms stad med Ölands norra
kommun är en korrekt geografisk beskrivning men liknar inte ett namn.
Kommunens område motsvarar socknarna: Alböke, Bredsättra, Böda, Egby,
Föra, Gärdslösa, Högby, Högsrum, Källa, Köping, Långlöt, Löt, Persnäs,
Runsten och Räpplinge. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862
landskommuner med motsvarande namn. I området fanns också sedan 1816
Borgholms stad som 1863 bildade en stadskommun. Vid kommunreformen
1952 bildades storkommunerna Gärdslösa (av de tidigare kommunerna
Gärdslösa, Högsrum, Långlöt, Runsten och Räpplinge), Köpingsvik (av Alböke,
Bredsätra, Egby, Föra, Köping och Löt) samt Ölands-Åkerbo (av Böda, Högby,
Källa och Persnäs) medan Borgholms stad förblev oförändrad. 1969
införlivades i staden Köpingsviks och Gärdslösa landskommuner. Borgholms
kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av
Borgholms stad. 1974 införlivades Ölands-Åkerbo kommun. (Källa: Andersson,
Per (1993). Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjölby: Draking. Libris
7766806. ISBN 91-87784-05-X)
Borgholms stad var fram till kommunreformen 1969/1971 ett geografiskt
område begränsat till 2 km2 runt tätorten Borgholm. Det skulle vara
vilseledande att kalla hela kommunen, inalles 678 km2 för stad. Däremot skulle
namnet Norra Ölands kommun vara en korrekt benämning inför en eventuell
sammanläggning med Mörbylånga och Kalmar kommuner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 23
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms stad med Ölands
norra kommun är en korrekt geografisk beskrivning men kan inte anses
vara ett namn

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, avslag på och bifall
Utdragsbestyrkande
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till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
motionen.
Omröstning begärs
Följande omröstningspropositions godkänns Den som avslår motionen röstar ja.
Den som bifaller motionen röstar nej.
Ja – 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Eva Wahlgren (C)
Bertil Lundgren (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Motionen ska därmed avslås.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 10 ja mot 1 nej kommunfullmäktige
att

avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms stad med
Ölands norra kommun är en korrekt geografisk beskrivning men kan inte
anses vara ett namn.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 8)
_____________________________
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Dnr 2015/263-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) - skattesänkning alt höjt bostadsbidrag till
kommunens pensionärer.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att pensionärer som har max 12 000 kronor i pension ska få en skattesänkning
med 500 kronor per månad eller alternativt ett höjt bostadsbidrag med 500
kronor per månad.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-10-19 § 149 motionen till socialnämnden
för beredning.
Socialnämnden beslutade 2015-10-19 § 149
att avslå motionen då dessa frågor inte ligger inom socialnämndens ansvarsområde.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då dessa frågor inte ligger inom kommunens
ansvarsområde.

_____________________________
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Dnr 2015/264-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – fria busskort till kommunens pensionärer.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att pensionärerna i Borgholms kommun ska erhålla gratis busskort.
Kommunfullmäktige lämnar 2015-10-29 § 150 motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-12-29 föreslår kommunledningskontoret att motionen
avslås med anledning av de höga kostnader som fria busskort medför.

Kommunledningskontorets bedömning
För närvarande bor ca 3 500 pensionärer i Borgholms kommun. Kalmar
Länstrafiks gällande taxor för månadskort är från och med 1 januari 2016 1 480
kr vid resa över fem zoner eller mer (från norr till söder i Borgholms kommun är
det åtta zoner). Uppskattad kostnad för fria resor blir, förutsatt att samtliga
pensionärer vill ha frikort:
- per månad ca 5,2 mkr
- per år ca 62,7 mkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 29
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning av de höga kostnader som fria busskort
medför.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, avslag på och bifall
till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår motionen.
Omröstning begärs
Följande omröstningspropositions godkänns Den som avslår motionen röstar ja.
Den som bifaller motionen röstar nej.
Ja – 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)
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Stig Bertilsson (C)
Eva Wahlgren (C)
Bertil Lundgren (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)
Motionen ska därmed avslås.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 8 ja mot 1 nej och 2 avstår kommunfullmäktige
att

avslå motionen med hänvisning till de höga kostnader som fria busskort
medför.

_____________________________
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Marie-Louise Johansson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Daniel Bengtsson <bengtssondaniel78@gmail.com>
den 23 februari 2016 20:12
Marie-Louise Johansson
Uppsägning

Hej, jag behöver säga upp min plats som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden pga flytt från
kommunen.
Vänliga hälsningar
Daniel Bengtsson (FÖL)
Skickat från min iPhone5
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

1 (2)

2016-02-29
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige
Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag som inte är
färdigberedda samt redovisning av ställningstaganden/beslut i nämnd
Kommunledningskontorets förslag
1. Lägga ställningstaganden avseende följande medborgarförslag som slutligt
behandlats av nämnd till handlingarna:
A. Dnr 2014/102-008 – Utegym i Borgholm; J Å Bondesson Lindfors
Kommunstyrelsen 2015-10-27 § 204 – beslutar avslå förslaget.
B. Dnr 2014/212-008 – upprustning av Borgholms busstation och
träffpunkt Öland; Torbjörn Jerlerup
Kommunstyrelsen 2015-10-27 § 201 – anser förslaget besvarat med att
kommunen beslutat att ta över städning av väntsalen m m så att en kan
hållas öppen.
C. Dnr 2014/269-008 - förbättra maten till elever och de gamla; Eulalia
Brandt.
Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 202 – anser förslaget besvarat i och med
överlämnad redovisning (från kostchefen).
D. Dnr 2014/284-008 – ”ta-hand-om-avdelning” vid
Återvinningscentralen; Ingela Larsson.
Kommunstyrelsen 2015-10-27 § 203 – anser förslaget besvarat i och med
redogörelse från BEAB.
E. Dnr 2015/16-008 – öppna vänthallen vid Resecentrum i Borgholm;
Lars Engström
Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 205 – anser förslaget besvarat med att
kommunen beslutat att ta över städning av väntsalen m m så att den kan
hållas öppen.
F. Dr 2015/27-008 – bygg kretsloppshus för utställningar m m på
Kalleguta återvinningsstation; Johanna Päivärinta
Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 206 – avslår medborgarförslaget
G. Dnr 2015/98-008 – instifta ungt kulturbidrag i Borgholms kommun:
Kristina Jeppson
Kommunstyrelsen 2015-12-15 § 238 - bifaller medborgarförslaget.
att 50 tkr per år avsätts i budget 2017-2019 till Ungt kulturbidrag.
att Ungt kulturbidrag utvärderas efter tre år.
att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att ta fram
regler för Ungt kulturbidrag.
att Fryshuset och ungdomssamordnaren ska arbeta med att förankra
Ungt kulturbidrag bland kommunens ungdomar

Postadress

Telefon

Box 52
387 21 Borgholm

0485-880 18

Telefax

e-mail / www

0485-129 35

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se

82
2 (2)

H. Dnr 2015/199-008 – klistermärke på soptunnor hos privatpersoner
där det får läggas hundbajspåsar; Bo Sadel
Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 207 – avslår medborgarförslaget då varje
abonnent själv kan märka upp och upplåta sin soptunna om så önskas.
Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa
1. de motioner som inte har beretts färdigt.
2. beredningen av och nämndernas ställningstagande med anledning av
inkomna medborgarförslag
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.
Kommunledningskontoret har sammanställt ärendenas beredning i bifogad
redovisning.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare
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REDOVISNING AV INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG OCH MOTIONER SOM ÄR UNDER
BEREDNING
MEDBORGARFÖRSLAG
Medborgarförslag – bristande underhåll av gator och trottoarer i Åkerhagen.
(Dnr 2014/42-008)
Hans Svensson m fl boende i Åkerhagen.
Inkom 2014-02-24
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2014-03-24 § 41 – överlämnade till KS för ställningstagande och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-02 § 35 - föreslår kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att delar av medborgarförslaget redan är
genomförda, resterande finns ej budgeterade medel för. I den ”Gatuunderhållsplan” som är under
framtagande kommer resterande delar att beaktas.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 - utgick p g a tidsbrist
Kommunstyrelsen 2016-03-22
Medborgarförslag – utegym i Borgholm.
(Dnr 2014/102-008)
J-Å Bondesson
Inkom 2014-04-28
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2014-04-28 § 75 – överlämnade till KS för ställningstagande och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 § 262 – föreslår KS avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen 2015-10-27 § 204 – medborgarförslaget avslås.

Medborgarförslag – upprustning av Borgholms busstation och träffpunkt Öland
(Dnr 2014/212-008)
Torbjörn Jerlerup
Inkom 2014-09-22
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2014-10-27 § 192 - överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 § 322 - föreslår kommunstyrelsen anse
medborgarförslaget besvarat med att kommunen betalat att a över städning av väntsalen m m så
att den kan hållas öppen.
Kommunstyrelsen 2015-10-27 § 201 - anser medborgarförslaget besvarat med att kommunen
beslutat att ta över städning av väntsalen m m så att den kan hållas öppen.
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Medborgarförslag – Förbättra maten till elever och de gamla
(Dnr 2014/269-008)
Eulalia Brandt
INKOM 2014-11-25
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-01-19 § 6 – överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-31 § 291 - föreslår kommunstyrelsen anse
medborgarförslaget besvarat i och med redovisningen från kostchefen.
Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 202 - anse medborgarförslaget besvarat i och med

överlämnad redovisning.

Medborgarförslag – ”Ta-hand-om-avdelning” vid Återvinningscentraler
(Dnr 2014/284-008)
Ingela Larsson
INKOM 2014-12-22
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-01-19 § 10 – överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-02 § 214 – föreslår kommunstyrelsen anse
medborgarförslaget besvarat i o m redovisning från BEAB.
Kommunstyrelsen 2015-10-27 § 203 - anser medborgarförslaget besvarat i och med att
Borgholm Energi AB redogjort ”Att möjliggöra återbruk av inlämnade föremål vid kommunens
återvinningscentraler är en åtgärd som ligger helt i linje med den inriktning Borgholm Energi önskar
se för avfallsverksamheten i framtiden. Det är även en av de åtgärder som nämns i avfallsplanen
(antagen av KF 2009-11-02, § 111) som bör genomföras för att nå de mål och följa de strategier
som ställts i samma avfallsplan.
Borgholm Energi avser att inför 2016 budgetera för utredning kring utformningen av ett system för
återbruk. Detta kan få viss påverkan på avfallstaxan”.

Medborgarförslag – Tillsyn av Rengöring-/sotningsverksamhet
(Dnr 2015/8-008)
Andreas Åsenlund
INKOM 2015-01-12
Kommunfullmäktige 2015-03-16 § 27 – överlämnar medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande och beslut.
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Medborgarförslag – Öppna vänthallen vid Resecentrum i Borgholm
(Dnr 2015/16-008)
Lars Engström
INKOM 2015-01-16
Kommunfullmäktige 2015-03-16 § 28 – lämnar till kommunstyrelsen för ställningstagande och
beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 § 323 - föreslår kommunstyrelsen anse
medborgarförslaget besvarat med att kommunen betalat att ta över städning av väntsalen m m så
att den kan hållas öppen.
Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 205 - anser medborgarförslaget besvarat med att kommunen
beslutat att ta över städning av väntsalen m m så att den kan hållas öppen

Medborgarförslag – förlängd säsong på norra Öland.
(Dnr 2015/17-008)
Lars Engström
INKOM 2015-01-16
Kommunfullmäktige 2015-03-16 § 28 – lämnar till kommunstyrelsen för ställningstagande och
beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-02 § 42 - föreslår kommunstyrelsen
att anse medborgarförslaget besvarat då dess förslag inarbetats i slutrapporten från tillfälliga
fullmäktigeberedningen för landsbygdsutveckling på norra Öland.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 - utgick p g a tidsbrist
Kommunstyrelsen 2016-03-22

Medborgarförslag – Bygg kretsloppshus för utställningar m m på Kalleguta
återvinningsstation
(Dnr 2015/27-008)
Johanna Päivärinta
INKOM 2015-01-23
Kommunfullmäktige 2015-03-16 § 31 – lämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande och
beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-02 § 215 – föreslår kommunstyrelsen avslå
medborgarförslaget
Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 206 - avslår medborgarförslaget.

Medborgarförslag – Inrätta arbetsstipendium till verksam konstnär/musiker/hantverkare
(Dnr 2015/58-008)
Helle Kvamme
INKOM 2015-02-27
Kommunfullmäktige 2015-03-16 § 33 – lämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande och
beslut.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
BEREDNING PÅGÅR
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Medborgarförslag – förbättra Borgholms innerstads gator
(Dnr 2015/76-008)
Lars Nilsson
INKOM 2015-03-16
Kommunfullmäktige 2015-04-13 § 47 – lämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande och
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-02 § 43 – föreslår KS att avslå medborgarförslaget
då det inte anses möjligt att söka statsbidrag alternativt högre del av vägtrafikskatten för att
förbättra innerstadens gator.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 - utgick p g a tidsbrist
Kommunstyrelsen 2016-03-22

Medborgarförslag – anlägg biogasmack mm
(Dnr 2015/97-008)
Lars Nilsson
INKOM 2015-03-16
Kommunfullmäktige 2015-04-13 § 48 – lämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande och
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-02 § 44 - föreslår kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget då kommunen inte har för avsikt att anlägga biogasmack eller
tvättstation vid mejeriviken.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 - utgick p g a tidsbrist
Kommunstyrelsen 2016-03-22
Medborgarförslag – instifta ungt kulturbidrag i Borgholms kommun
(Dnr 2015/98-008)
Kristina Jeppsson
INKOM 2015-04-01
Kommunfullmäktige 2015-06-15 § 92 – lämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande och
beslut.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-11-25 § 39 – förslag att bifalla medborgarförslaget
Kommunstyrelsen 2015-12-15 § 238 - bifaller medborgarförslaget.
att 50 tkr per år avsätts i budget 2017-2019 till Ungt kulturbidrag.
att Ungt kulturbidrag utvärderas efter tre år.
att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att ta fram regler för Ungt kulturbidrag.
att Fryshuset och ungdomssamordnaren ska arbeta med att förankra Ungt kulturbidrag bland
kommunens ungdomar
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Medborgarförslag – klistermärke på soptunnor hos privatpersoner där det får läggas
hundbajspåsar
(Dnr 2015/199-008)
Bo Sadel
INKOM 2015-08-10
Kommunfullmäktige 2015-10-20 – Anmälan
Kommunstyrelsens arbetsutskott – föreslår KS att avslå medborgarförslaget då varje abonnent
själv kan märka och upplåta sin soptunna om så önskas
Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 207 – avslår medborgarförslaget då varje abonnent själv kan
märka upp och upplåta sin soptunna om så önskas.
Medborgarförslag – återför årskurs 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går
(Dnr 2015/231-008)
Julius Sääf
INKOM 2015-09-24
Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 140 – lämnar till UN för beredning.
BEREDNING PÅGÅR
Medborgarförslag – återöppna Runstens skola
(Dnr 2015/232-008)
Julius Sääf
INKOM 2015-09-24
Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 141 – lämnar till UN för beredning
BEREDNING PÅGÅR
Medborgarförslag – låta Storgatan mellan Tullgatan och Västra Kyrkogatan vara gågata året
runt
(Dnr 2015/248-008)
Lasse Engström
INKOM 2015-10-08
Kommunfullmäktige 2015-11-16 § 171 – lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut
BEREDNING PÅGÅR

Medborgarförslag – utbyggnad av va-nätet Bäckalundsområdet (norra Öland)
(Dnr 2015/269-008)
Britt-Maria Soltorp och Gunnar Hammarsten
INKOM 2015-10-23
Kommunfullmäktige 2015-11-16 § 172 – lämnar medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning inför slutligt avgörande i kommunfullmäktige.
BEREDNING PÅGÅR
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Medborgarförslag – korttidsboende i gamla vårdcentralen
(Dnr 2015/274-008)
Maria Franck
INKOM 2015-11-04
Kommunfullmäktige 2015-12-14 § 192 – lämnar medborgarförslag till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut
BEREDNING PÅGÅR

Medborgarförslag – måltiderna på de särskilda boendena i kommunen
(Dnr 2016/44-008)
Birgitta Lundman, Torgil Melin, Ene Kraner
INKOM 2016-02-22
Kommunfullmäktige 2016-03-14 – Anmälan

Medborgarförslag – att tätorten Borgholm (Borgholms församling) återtar beteckningen
Borgholms Stad
(Dnr 2016/41-008)
INKOM 2016-02-29
Kommunfullmäktige 2016-03-14 – Anmälan
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MOTIONER
Motion - Införande av "Mina timmar" inom hemtjänsten
(Dnr 2014/20-109)
Ilko Corkovic (S)
Inkom 2014-01-27
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2014-01-27 § 7 - tar emot motionen och lämnar den till
socialnämnden för beredning.
Socialnämnden 2014-10-22 § 109 – föreslår avslag.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 § 28 – föreslår bifall
Kommunfullmäktige 2016-03-14

Motion – ett akut handlingsprogram med inriktning att vända den negativa
befolkningstrenden.
(Dnr 2014/40-109)
Ilko Corkovic (S)
Inkom 2014-02-24
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2014-02-24 § 24 - tar emot motionen och lämnar den till
kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår – enligt uppgift från kso ska motionen återtas varför beredningen
avslutats.

Motion- inrättande av social investeringsfond
(Dnr 2014/140-109)
Ilko Corkovic (S)
inkom 2014-06-10
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2014-06-23 § 113 – lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår - enligt uppgift ska kso motionen återtas varför beredningen avslutats.
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Motion -Rätt till heltid samt avskaffande av delade turer och sovande jour för kommunens
anställda.
(Dnr 2014/222-109)
Erik Arvidsson (-)
Inkom 2014-09-29
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2014-09-29 § 160 – lämnar den till KS för beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13 § 18 - föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad då arbete pågår som kan anses förverkliga delar
av motionens intentioner.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 § 29 - föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad då
arbete pågår som kan anses förverkliga delar av motionens intentioner.

Motion – planera för nya äldreboende
(Dnr 2014/258-109)
Per Lublin (nÖP)
Inkom 2014-11-12
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2014-11-24 § 217 – Lämnar den till socialnämnden för beredning
Socialnämnden överlämnade 2015-04-23 § 54 motionen till KS för beredning då motionen inte
faller under socialförvaltningens verksamhetsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13 § 19 - föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad då kommunfullmäktige § 176/15 redan gett
kommunstyrelsen uppdraget att utreda behov av seniortrygghetsboende på norra Öland. I denna
utredning kommer troligtvis även att ingå eventuell planering för äldreboenden.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 § 30 - föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad
då kommunfullmäktige § 176/15 redan gett kommunstyrelsen uppdraget att utreda behov av
seniortrygghetsboende på norra Öland. I denna utredning kommer troligtvis även att ingå eventuell
planering för äldreboenden.
Kommunfullmäktige 2016-03-14

Motion – utveckla och bygg ut Åkerbobadet
(Dnr 2014/271-109)
Eva Wahlgren (C)
Inkom 2014-11-25
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 233 – lämnar den till KS för beredning.
Beredning pågår
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Motion – bildande av kommunalt bostadsbolag
(Dnr 2015/123-109)
Lars-Erik Larsson och Ulf Lafveskans (V)
inkom 2015-05-04
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-05-18 § 67 – lämnar motionen till KS för beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 – föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen med motiveringen att kommunen redan äger ett bolag som
enligt ägardirektiven ska bygga och förvalta bostäder.
Kommunstyrelsen 2016-03-22
Kommunfullmäktige 2016-04-18

Motion – Livskvalitet – bra boendemiljö året om
(Dnr 2015/172-109)
Eddie Forsman (M)
inkom 2015-06-24
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-09-14 § 126 – lämnar motionen till KS för beredning
Beredning pågår
Motion – avskaffa delade turerna hos kommunens anställda inom vård och omsorg snarat
möjligt
(Dnr 2015/205-109)
Per Lublin (nÖP)
inkom 205-08-17
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-09-14 § 127 – lämnar motionen till KS för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13 § 20 - föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad då dess förslag kan anses förverkligat sedan
motionen väcktes.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 § 32 - föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad
då dess förslag kan anses förverkligat sedan motionen väcktes.
Kommunfullmäktige 2016-03-14
Motion – publicera alla medborgarförslag på hemsidan
(Dnr 2015/223-109)
Per Lublin (nÖP)
inkom 2015-09-14
BEREDNING
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Kommunfullmäktige 2015-09-14 § 128 - lämnar motionen till KS för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13 § 21 - föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen då arbetet med att lägga ut inkomna medborgarförslag och
beslut på externa hemsidan redan pågår, men på grund av arbetsbelastning på
kommunledningskontoret inte har prioriteras.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 § 31 - föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen då arbetet
med att lägga ut inkomna medborgarförslag och beslut på externa hemsidan redan pågår, men på
grund av arbetsbelastning på kommunledningskontoret inte har prioriteras.
Kommunfullmäktige 2016-03-14

Motion – byt namn på kommunen till Norra Ölands stad
(2015/256-109)
Per Lublin (nÖP)
Inkom 2015-10-19
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 142 – Överlämnar till KS för beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13 § 22 - föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att namnet Norra Ölands stad är ett
namn som stämmer in på Borgholms tätort men är ett vilseledande namn på kommunen.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 § 33 – föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
motiveringen att namnet Norra Ölands stad är ett namn som stämmer in på Borgholms tätort men
är ett vilseledande namn på kommunen.
Kommunfullmäktige 2016-03-14
Motion – byt namn på kommunen till Borgholms Stad med Ölands norra kommun
(2015/257-109)
Per Lublin (nÖP)
Inkom 2015-10-19
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 143 – Överlämnar till KS för beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13 § 23 - föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms stad med Ölands
norra kommun är en korrekt geografisk beskrivning men kan inte anses vara ett namn.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 § 34 - föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
motiveringen att namnet Borgholms stad med Ölands norra kommun är en korrekt geografisk
beskrivning men kan inte anses vara ett namn
Kommunfullmäktige 2016-03-14
Motion – byt namn på kommunen till Borgholm norra Öland Ölands stad
(2015/258-109)
Per Lublin (nÖP)
Inkom 2015-10-19
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 144 – Överlämnar till KS för beredning
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13 § 24 - föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms norra Ölands stad
kan vara ett försök att med ord beskriva faktiska omständigheter men kan inte anses vara ett
namn.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 § 35 – motionen återkallas.
Kommunfullmäktige 2016-03-14 meddelande

Motion – upplåtande av plats för ett barn/ledamot
(2015/259-109)
Lasse Leijon (SD)
Inkom 2015-10-19
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 145 – överlämnar till KS för beredning
BEREDNING PÅGÅR
Motion – fria sjukresor till kommunens pensionärer
(2015/260-109)
Lasse Leijon (SD)
Inkom 2015-10-19
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 146 – överlämnar till KS för beredning
BEREDNING PÅGÅR
Motion - Tandvård till kommunens pensionärer
(2015/261-109)
Lasse Leijon (SD)
Inkom 2015-10-19
Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 147 – Överlämnar till KS för beredning
BEREDNING PÅGÅR

Motion – bidrag till kommunens kobönder
(2015/262-109)
Lasse Leijon (SD)
Inkom 2015-10-19
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 148 – överlämnar till KS för beredning
BEREDNING PÅGÅR
Motion – skattesänkning alt höjt bostadsbidrag till kommunens pensionärer
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(2015/263-109)
Lasse Leijon (SD)
Inkom 2015-10-19
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 149 – överlämnar till SN för beredning med info om bifall eller
avslag
Socialnämnden 2015-11-26 § 134 – föreslår kommunfullmäktige avslå motionen då dessa frågor
inte ligger inom socialnämndens ansvarsområde.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 § 36 - föreslår kommunfullmäktige avslå motionen då dessa frågor
inte ligger inom kommunens ansvarsområde
Kommunfullmäktige 2016-03-14
Motion – fria busskort till kommunens pensionärer
(2015/264-109)
Lasse Leijon (SD)
Inkom 2015-10-19
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-10-19 § 150 – överlämnar till KS för beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13 § 25 - föreslår kommunstyrelsen föreslå

kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning av de höga kostnader som fria
busskort medför.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 § 37 – föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med
hänvisning till de höga kostnader som frita busskort medför.
Kommunfullmäktige 2016-03-14

Motion - rena vattnet från läkemedelsrester
(Dnr 2015/288-109)
Ewa Wahlgren (C)
Inkom 2015-11-26
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2015-12-14 § 193 – överlämnar till kommunstyrelsen för beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 – föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till de kostnader ((provtagningar och
eventuella ombyggnader, filterkompletteringar) som genomförande av motionen skulle medföra
och att det ännu inte är ett lagkrav att rena avloppsvattnet
Kommunstyrelsen 2016-03-22
Kommunfullmäktige 2016-04-18
Motion – äldreomsorgsplatser
(Dnr 2016/19-109)
Stig Bertilsson och Peder Svensson (C)
Inkom 2016-01-27
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BEREDNING
Kommunfullmäktige 2016-02-15 § 22 – lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
BEREDNING PÅGÅR
Motion – bredband och vägbelysning
(Dnr 2016/15-109)
Stig Bertilsson och Peder Svensson (C)
Inkom 2016-01-27
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2016-02-15 § 21 - lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
BEREDNING PÅGÅR

Motion – fastighetsunderhåll
(Dnr 2016/20-109)
Stig Bertilsson och Peder Svensson (C)
Inkom 2016-01-27
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2016-02-15 § 23 - lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
BEREDNING PÅGÅR

Motion – om att kommunen ska börja åldersbestämma de ensamkommande flyktingbarnen
(Dnr 2016/39-109)
Lasse Leijon och Kjell-Ivar S Karlsson (SD)
Inkom 2016-02-16
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2016-02-15 § 17 – lämnas till kommunstyrelsen för beredning
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 35

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-23

18-45

Dnr 2015/258-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – byt namn på kommunen till Borgholm norra
Ölands stad.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2015-10-19
att kommunfullmäktige beslutar att byta namn på kommunen till Borgholms
norra Ölands stad.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-10-29 § 144 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Vid dagens sammanträde meddelar Per Lublin (nÖP) att han återkallar
motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar återkallandet och avslutar ärendet från vidare
hantering. Beslutet meddelas kommunfullmäktige.
_____________________________
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Den demokratiska processen i kallelser och protokoll

Sammanfattning
Merparten av dagens protokollsläsare tar del av protokollen via en datorskärm eller surfplatta. Texter på skärm ställer höga krav på överskådlighet då vi läser långsammare på
skärm än på papper samt mer översiktligt. Dataskärmen och surfplattan kräver ett protokoll som har tydliga rubriker, kärnmeningar som lyfter fram det viktigaste och ett språk
som är tydligt och enkelt. Vidare är det viktigt att ha klickbara länkar till paragrafer och
bilagda skrivelser när protokollen publiceras på kommunens hemsida.
De förtroendevalda revisorerna i Borgholms kommun har gett PwC i uppdrag att granska
den demokratiska processen avseende kallelser och protokoll. Revisionsfrågan som ska
besvaras är huruvida kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll är
ändamålsenligt utformade.
Granskningen har genomförts genom en dokumentstudie av kommunstyrelsens och
nämndernas protokoll och kallelser med bilagda sammanträdeshandlingar samt dokumenterade rutiner avseende beredningsarbetet. Vidare har intervjuer genomförts med
kommunstyrelsens och nämndernas sekreterare. Rapportens iakttagelser har stämts av
med samtliga intervjuade samt med respektive nämnds ordförande och förvaltningschef.
Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och
protokoll endast delvis är ändamålsenligt utformade. Vi grundar vår bedömning på att
styrelsens och nämndernas protokoll inte är tillräckligt informativa och lättförståeliga för
en utomstående läsare och att kallelserna med bilagor brister i beslutsunderlaget. Vi bedömer att samtliga nämnders protokoll huvudsakligen lever upp till kommunallagens
krav, samt att det delvis finns ändamålsenliga och fastställda rutiner för beredningsarbetet i respektive nämnd.
Vi bedömer att om förutsättningar ges för kommunens nämndsekreterare under kommunsekreterarens ledning att utveckla nämnds- och protokollsarbetet i kommunen, finns
goda möjligheter att åtgärda de synpunkter som läggs fram i denna rapport.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Den demokratiska processen i kallelser och protokoll

I kommunallagen finns regler för vad de kommunala protokollen ska innehålla. Utöver att
uppfylla lagkraven ska protokollen kunna läsas och förstås av såväl förtroendevalda och
anställda inom organisationen, som intresserade medborgare utan ingående kunskaper
om kommunal verksamhet och organisation. Detta ställer krav på språk, uppställningar
och förmåga att i korta drag ge läsaren en god bild av ärendet.
Merparten av dagens protokollsläsare tar del av protokollen via en datorskärm eller surfplatta. Texter på skärm ställer höga krav på överskådlighet då vi läser långsammare på
skärm än på papper samt mer översiktligt. Dataskärmen och surfplattan kräver ett protokoll som har tydliga rubriker, kärnmeningar som lyfter fram det viktigaste och ett språk
som är tydligt och enkelt. Vidare är det viktigt att ha klickbara länkar till paragrafer och
bilagda skrivelser när protokollen publiceras på kommunens hemsida.
Av förvaltningslagen framgår också att myndigheterna ska sträva efter att uttrycka sig
lättbegripligt.
Ytterligare en viktig aspekt i det demokratiska arbetet är att underlagen till besluten i kallelsen är av god kvalitet. Bristande beredningsrutiner innebär risker i beslutsfattandet
som ofta leder till felaktiga beslut. Målsättningen är att nämndernas ledamöter ska känna
trygghet i förvaltningens grundläggande beredningsarbete.
Revisorerna i Borgholms kommun har, utifrån en bedömning av risk och väsentlighet,
funnit det angeläget att granska den demokratiska processen i kallelser och protokoll.

1.2.

Syfte och Revisionsfråga

Syftet med granskning är att utifrån ovan angivna bakgrund besvara nedanstående revisionsfråga:


1.3.

Är kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens, socialnämndens och utbildningsnämndens kallelser och protokoll ändamålsenligt utformade?

Revisionskriterier

Iakttagelserna som görs i relation till granskningens revisionsfråga och kontrollmål bedöms gentemot följande revisionskriterier:


Kommunallagen (KL)



Förvaltningslagen (FL)

1.4.

Kontrollmål

Revisionsfrågan har besvarats utifrån följande kontrollmål:


Uppfyller styrelsens och nämndernas protokoll kommunallagens krav?
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Är protokollen tillräckligt informativa och lättförståeliga för en utomstående läsare?



Är kallelsen utformad så att nämndsledamöterna har ett beslutsunderlag av tillfredsställande kvalitet inom rimlig tid före sammanträdet?



Finns ändamålsenliga och fastställda rutiner för beredningsarbetet i respektive
nämnd?



Finns rutiner för att tillgängliggöra kallelser och protokoll för allmänheten, exempelvis via kommunens hemsida?

1.5.

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har genomförts med nämndssekreterarna för kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Avstämning av granskningsresultatet har
också skett med ordförande och förvaltningschef för respektive granskad nämnd.
Dokumentstudierna har utgjorts av en genomgång och analys av styrelsens och nämndernas protokoll. Protokollen har granskats utifrån kommunallagens krav och utifrån ett
medborgarperspektiv, d.v.s. huruvida protokollen är tillräckligt informativa och lättförståeliga för en utomstående läsare. Vidare har kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med bilagda sammanträdeshandlingar granskats, liksom styrelsens och nämndernas
fastställda rutiner för beredningsarbetet.

1.5.1.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till protokoll för kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden under perioden januari-november 2015 samt
kallelser med bilagda sammanträdeshandlingar under perioden januari-juni år 2015.

1.5.2.

Sakavstämning

Rapporten har sakavstämts av de intervjuade.
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Regelverk

I kommunallagens 5 kap 57-62 §§ ställs de juridiska kraven på protokollen. Reglerna ska
tillämpas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och nämnderna. (KL 6 kap 30 §)
Protokollen ska redovisa följande:


Vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort



Vilka ärenden som har handlagts



Lagda yrkanden och förslag som inte har tagits tillbaka



I vilken ordning ordföranden lagt fram förslag till beslut,



Genomförda omröstningar och hur de har utfallit



Vilka beslut som har fattats,



Vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar



Vilka reservationer som har anmälts mot besluten.

Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som nämnden har
bestämt. Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på kommunens anslagstavla. Av tillkännagivandet ska framgå var protokollet finns
tillgängligt och vilken dag det har anslagits. Bevis om anslagsdag ska tecknas på protokollet eller utfärdas särskilt.
De juridiska kraven på protokollen är att betrakta som minimikrav. Protokollen bör innehålla den information som allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän behöver för att
förstå vad ärendena handlar om. Protokollen utgör också en viktig del i kommunens
historieskrivning, varför väl formulerade protokoll med en informativ beskrivning av
ärendet är av stor vikt.
Information söks idag av ett stort antal människor via Internet. I syfte att underlätta för
den som tar del av protokollen på en dataskärm eller surfplatta, är det lämpligt att i början
av protokollet ha en förteckning över de ärenden som har behandlats. När det hänvisas till
bilagor bör de dateras så att läsaren vet att den tar del av rätt version. Hänvisning till bilagor bör i största möjliga utsträckning undvikas.
Enligt kommunallagen bestämmer nämnderna tid och plats för sina sammanträden. I
nämndernas och styrelsens reglemente regleras vad som ska gälla för tidpunkter för utskick av föredragningslista med bifogade handlingar (kallelsen).
Ansvaret för att föra protokoll ligger formellt på ordföranden, även om protokollets skrivs
och praktiskt hanteras av nämndssekreteraren eller annan tjänsteman. Det är ordförande
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som svarar för protokollets riktighet och att anslag om justerat protokoll, med uppgift om
var protokollet finns tillgängligt, sätts upp på kommunens officiella anslagstavla.

Februari 2016
Borgholms kommun
PwC

6 av 17

106

3.

Den demokratiska processen i kallelser och protokoll

Iakttagelser

3.1. Kommunstyrelsen
3.1.1.

Protokoll

Det finns en kommunövergripande protokollsmall i Word som nämndsekreterarna ska
använda. Protokollsmallen är utformad så att paragraferna läggs in löpande i protokollet,
d.v.s. att det inte läggs någon sidbrytning efter varje paragraf. Detta medför att mer än en
paragraf kan finnas på varje sida i protokollet.
Kommunstyrelsens protokoll publiceras på hemsidan. Protokollen är försedda med en
innehållsförteckning. Innehållsförteckningen är inte klickbar och saknar sidhänvisning.
Protokollen saknar en disposition med fasta underrubriker. Ibland förekommer underrubriker i paragraferna, men oftast inte. Om det finns underrubriker i protokollet beror det
på att det finns en bakomliggande tjänsteskrivelse med samma underrubriker. Paragraferna i protokollet har i regel endast huvudrubrik och underrubriken ”Beslut”. Det är sällan som ärenden sammanfattas, vilket gör att många paragrafer blir långa och svårlästa.
Informationsärenden och beslutsärenden blandas i protokollen och det framgår inte alltid
av rubriken om ett ärende är ett informationsärende eller ett beslutsärende.
I beslutsärenden finns oftast information om vilket beslutsunderlag som föreligger. Besluten i protokollen presenteras sist i varje paragraf. Besluten skrivs i att-satser och är relativt tydliga. Vid besvarande av motioner och medborgarförslag förekommer i regel också
tydliga beslutsformuleringar. De flesta motioner och medborgarförslag föreslås antingen
bifallas eller avslås.
Samtliga granskade kommunstyrelseprotokoll uppfyller de formella kraven i kommunallagen. Yrkandena och propositionsordningarna hanteras i huvudsakligen på ett korrekt
sätt. I några paragrafer har ordföranden lagt ihop flera yrkanden och behandlat dem som
ett, trots att yrkandena har skiljt sig åt.
Redovisning av delegationsbeslut hanteras som ett meddelande. Paragrafen saknar formellt beslut, men det framgår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Under perioden januari till juni år 2015 har 16 extraärenden tillkommit i protokollen som
inte funnits med i kallelserna. Endast två extraärenden har tagits upp under ärendepunkten ”Förändrad dagordning” i protokollet och godkänts av kommunstyrelsen. Övriga
extraärenden har tillkommit utan ett formellt godkännande från kommunstyrelsen.
Under granskningsperioden har tio ärenden på kallelsen till kommunstyrelsen inte funnits med i kommunstyrelsens protokoll. Två av dessa har tagits upp under ärendepunkten
”Förändrad dagordning” i protokollet och godkänts av kommunstyrelsen. Övriga åtta
ärenden har inte behandlats på sammanträdet i enligt med kallelsen.

Februari 2016
Borgholms kommun
PwC

7 av 17

107

3.1.2.

Den demokratiska processen i kallelser och protokoll

Sammanträdeshandlingar

Kallelsen till kommunstyrelsen med bilagda handlingar publiceras på hemsidan i enlighet
med kommunstyrelsens reglemente. Efter att protokollet har justerats och publicerats på
hemsidan plockas kallelserna och de bilagda handlingarna bort därifrån. Kallelsen med
bilagda handlingar som skickas till ledamöter och ersättare innehåller även förslag till
beslut i ärendena, till skillnad från den som publiceras på hemsidan.
Det finns en kommunövergripande mall för tjänsteskrivelser som samtliga anställda
kommer åt via Word. Mallen innehåller följande fasta underrubriker:


Förslag till beslut



Sammanfattning av ärendet



Beslutsunderlag



Ärendet



Konsekvensanalys



Skickas till

Granskningen av kommunstyrelsens sammanträdeshandlingar visar att mallen sällan
används vid upprättandet av tjänsteskrivelser. Det saknas tjänsteskrivelse i flertalet beslutsärenden. I ungefär hälften av beslutsärendena har det dock funnits ett beredande
protokollsutdrag. I ytterst få ärenden har det funnits både en tjänsteskrivelse och ett protokollsutdrag. Flertalet av de bifogade protokollsutdragen hänvisar till och beskriver innehållet i en tjänsteskrivelse.
Av intervjuerna framkommer att förvaltningen har som rutin att enbart bifoga en tjänsteskrivelse i ett ärende om det inte har behandlats av ett beredande organ innan. Om kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet finns tjänsteskrivelsen i regel inskriven i
arbetsutskottets protokoll.

3.1.3.

Rutiner för berednings- och protokollsarbete

Det finns inte några kommunövergripande dokumenterade rutiner för nämndadministrationen eller beredningsarbetet, utöver det som anges i respektive nämnds reglemente.
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kallelsen till kommunstyrelsen skickas till varje
ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kommunkansliet har
som rutin att kallelsen skickas fem arbetsdagar före sammanträdesdagen. I reglementet
anges det också att kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och att denna ska skickas
digitalt till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Föredragningslistan ska enligt
reglementet publiceras på hemsidan. Reglementet anger också att det är ordföranden som
avgör i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska
bifogas kallelsen.
Kallelsen till arbetsutskottet skickas till ledamöterna och ersättarna tre arbetsdagar innan
sammanträdet. Arbetsutskottets kallelse och protokoll publiceras inte på hemsidan.
Förutom de rutiner anges i reglementet har kommunkansliet utarbetat fyra flödesscheman som redogör för rutinerna och processerna för hur uppdrag som beslutats av
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en, hur posthanteringen går till på kommunkansliet och hur ansvarsfördelningen ser ut
mellan tjänstemännen, hantering och beredning av motioner samt hantering och beredning av medborgarförslag. Utöver dessa rutiner finns också en äldre dokumenterad rutin
från år 2009 ”Arbetsrutiner för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och personalutskottet”. Rutinen har inte reviderats efter att de senaste organisationsförändringarna genomfördes.
Kommunkansliet använder sig av ”ärendestopp” inför kallelseutskick till kommunstyrelsen och dess utskott. Med ärendestopp avses en tidsangivelse för när handläggare och
nämnder senast ska inkomma med ärenden som ska upp för politisk behandling. Ärendestopp inför arbetsutskottets sammanträde är fem dagar innan sammanträdesdagen,
medan ärendestopp i kommunstyrelsen är tolv dagar innan sammanträdesdagen. Rutinerna för ärendestopp är inte dokumenterade, men kommunsekreteraren har som rutin
att påminna berörda tjänstemän om att ärendestopp närmar sig.
Beredning inför kommunstyrelsen och arbetsutskottet sker normalt några dagar innan
kallelsen upprättas. Kommunsekreteraren sammanställer kallelsen i dialog med kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Det hålls inga, i förväg bestämda, beredningsmöten för genomgång av ärenden.

3.2. Socialnämnden
3.2.1.

Protokoll

Socialnämndens protokoll skrivs i den kommunövergripande mallen, vilket innebär att
protokollen skrivs med löpande paragrafer utan sidbrytning. Nämndens protokoll publiceras på hemsidan. Samtliga granskade protokoll uppfyller de formella kraven i kommunallagen.
Protokollen saknar innehållsförteckningar. Beslutet presenteras sist i varje paragraf och
skrivs i att-satser. Besluten är oftast tydligt formulerade. Vad gäller protokollens disposition används sällan underrubriker i paragraferna. Ibland förekommer att vissa underrubriker, såsom ”Bakgrund”, ”Bedömning” och ibland ”Sammanfattning” och ”Handlingar”
används. Bakgrundsbeskrivningarna i ärendena är oftast mycket kortfattade. Det händer
att vissa paragrafer är mycket långa och sträcker sig över flera sidor. Trots detta kan det
vara svårt att som läsare få en kontext i ärendet. De långa paragraferna beror oftast på att
en tjänsteskrivelse i sin helhet har lyfts in i protokollet. I merparten av beslutsärendena
saknas en tydlig redogörelse av vilket beslutsunderlag som föreligger i ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut redovisas sällan i paragraferna. Protokollen innehåller både informationsärenden och beslutsärenden. De olika ärendetyperna blandas i protokollen och
det framgår inte alltid av rubriken om ett ärende är ett informationsärende eller beslutsärende. Det förekommer generellt få yrkanden i protokollen.
Redovisningen av delegationsbeslut hanteras som ett informationsärende under den återkommande paragrafen ”Informationspärmen”. Av paragrafen framgår vilken verksamhetsgren besluten avser och aktuella diarienummer. Nämnden fattar inget formellt beslut
där den godkänner redovisningen av besluten. Den månatliga budgetuppföljningen är
relativt utförligt beskriven i protokollet och det ekonomiska utfallet framgår tydligt. Däremot skrivs inget tydligt beslut utan redovisningen avslutas med följande lydelse: ”Informationen läggs till handlingarna.”
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Av protokollen framgår att anmälan om jäv görs i en särskild paragraf. I denna anges i
vilket ärende som en ledamot har jäv. Vid behandlingen av det aktuella ärendet görs däremot ingen notering om jäv.

3.2.2.

Sammanträdeshandlingar

Kallelsen till nämnden med bilagda handlingar publiceras på hemsidan i enlighet med
nämndens reglemente. När protokollet justerats och publicerats på hemsidan plockas kallelsen och handlingarna bort från hemsidan.
Kallelserna innehåller relativt få handlingar, i vissa beslutsärenden förekommer det inte
några handlingar alls. Tjänsteskrivelser med förslag till beslut finns i ett fåtal ärenden per
sammanträde, oftast i cirka ett till två ärenden per sammanträde. Enligt de intervjuade
lyfts tjänsteskrivelserna in i sin helhet i arbetsutskottets protokoll.

3.2.3.

Rutiner för berednings- och protokollsarbete

Socialnämndens reglemente anger att kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare
senast fem dagar före sammanträdesdagen. Granskade kallelser med bilagor har skickats i
enlighet med nämndens reglemente. I reglementet anges det också att kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och att denna ska skickas digitalt till ledamöter och ersättare i
nämnden. Föredragningslistan ska också publiceras på hemsidan. Reglementet anger vidare att det är ordföranden som avgör i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
Det finns en dokumenterad rutin på socialförvaltningen som innehåller en checklista för
hur kallelsen och protokollet för arbetsutskottet och nämnden upprättas samt hur utskicket går till.
Socialförvaltningen använder sig av stoppdatum inför kallelseutskick. Stoppdatumet är
samma dag som kallelsen ska sättas samman och skickas till nämnden. Datumen finns
inte dokumenterade, men nämndssekreteraren har som rutin att uppmärksamma handläggare om stoppdatum i samband med ledningsgruppsmöten etc. Handläggarna uppges
hålla gällande tidsangivelser.
Beredning inför socialnämnden och arbetsutskottet sker normalt sett en vecka innan
sammanträdena. Nämndsekreteraren sammanställer kallelsen, vilket normalt sett sker i
dialog med nämndens ordförande och förvaltningschefen. Nämndssekreteraren ingår i
socialförvaltningens ledningsgrupp. Det förekommer att ledningsgruppen diskuterar aktuella ärenden som ska upp till nämnden. Det hålls inga, i förväg bestämda, beredningsmöten för genomgång av ärenden.

3.3. Utbildningsnämnden
3.3.1.

Protokoll

Utbildningsnämnden använder sig av den kommunövergripande protokollsmallen, vilket
innebär att protokollen skrivs med löpande paragrafer utan sidbrytning. Nämndens protokoll publiceras på hemsidan. Vid granskningstillfället saknades ett antal protokoll på
hemsidan. Protokollen har inga innehållsförteckningar. Beslutet presenteras sist i varje
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paragraf. Besluten skrivs i att-satser och är relativt tydliga. I början av år 2015 formulerades nämndens beslut i hela beslutsmeningar, men från och med april gäller att-satser.
Protokollen innehåller både informationsärenden och beslutsärenden. De olika ärendetyperna blandas i protokollen och det framgår inte alltid av rubriken om ett ärende är ett
informationsärende eller beslutsärende.
Utbildningsnämndens protokoll saknar en disposition med fasta underrubriker. Paragraferna i protokollet har i regel endast huvudrubrik och underrubriken ”Beslut”. Paragraferna är generellt korta och i många fall saknas en beskrivning av vad ärendet handlar om.
Det är även svårt att via protokollen få en uppfattning om hur ärenden har beretts, då protokollsparagrafen inte tydligt redovisar bakomliggande beslutsunderlag. Vi noterar att det
i nämndens protokoll från juni år 2015 har skett viss förbättring avseende detta, då de
flesta beslutsärenden från och med det protokollet har såväl hänvisning som viss beskrivning av beslutsunderlaget och ärendet i sig.
I granskade protokoll har det inte förekommit några yrkanden.
Anmälan av fattade delegationsbeslut inom nämndens verksamhetsområde redovisas
endast i två av åtta granskande protokoll. Ärenderubriken för anmälan av delegationsbeslut lyder enligt följande: ”Anmälan av delegation” och följs av texten ”Utbildningsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut”. Det framgår inte vad det är för delegationsbeslut som har anmälts. Det finns inte heller någon hänvisning till en bilaga med de
fattade delegationsbesluten. Nämnden fattar inget formellt beslut där den godkänner redovisningen av besluten.

3.3.2.

Sammanträdeshandlingar

Kallelsen till utbildningsnämnden med bilagda handlingar publiceras på hemsidan i enlighet med nämndens reglemente. Kallelsen med handlingar plockas bort från hemsidan
när det justerade protokollet publicerats där.
Granskningen av utbildningsnämndens sammanträdeshandlingar visar att förekommande tjänsteskrivelser har upprättats i den kommunövergripande mallen och gällande
disposition har följts. I beslutsärendena finns en tjänsteskrivelse med i cirka hälften av
ärendena. Det förekommer inte några beredande protokollsutdrag i ärendena. Istället
skickas arbetsutskottets protokoll i sin helhet till nämndens ledamöter och ersättare.
Cirka två tredjedelar av nämndens beslutsärenden har beretts av arbetsutskottet.

3.3.3.

Rutiner för berednings- och protokollsarbete

Utbildningsnämndens reglemente anger att kallelsen ska skickas till varje ledamot och
ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen. Vidare anges att kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och att denna ska skickas digitalt till ledamöter och ersättare i
nämnden. Föredragningslistan ska publiceras på hemsidan. Reglementet anger också att
det är ordföranden som avgör i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Utöver reglementet finns inga ytterligare dokumenterade rutiner med bäring på berednings- och protokollsarbetet i nämnden.
Det sker inga formella beredningsmöten inför nämndens sammanträden. Däremot har
utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschefen avstämningsmöten per telefon
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eller på förvaltningskontoret då kallelsen och aktuella ärenden diskuteras. Nämndens
sekreterare deltar i regel inte på dessa möten. Däremot kan information om ärenden inhämtas från stabschef, ekonom, förvaltningssekreterare m.fl. om behov finns. Efter att
nämndens ordförande och förvaltningschef stämt av dagordningen och de handlingar som
ska skickas ut, informeras nämndssekreteraren om vilka ärenden som ska med i kallelsen.
Detta sker i regel sju till åtta dagar innan sammanträdet.
Enligt de intervjuade finns bestämda stoppdatum för ärendeinlämning inför arbetsutskottets respektive nämndens sammanträden. Stoppdatum är sju dagar innan arbetsutskottets
respektive nämndens sammanträde, vilket är samma dag som utskicket av kallelsen till
arbetsutskottet och nämnden administreras. Ärendestoppet inför arbetsutskottet uppges
vara mer flexibelt än det för nämnden, eftersom det i regel sker två utskick inför arbetsutskottens sammanträden. Sju dagar innan sammanträdet skickas dagordningen och de
eventuella handlingar som är klara. Ett andra utskick görs två dagar innan sammanträdet
då budgetuppföljningen och resterande handlingar skickas. Om ärenden inkommer efter
datum för ärendestopp till nämnden så får dessa vänta till nästa sammanträde, om det
inte föreligger särskilda skäl för en snabbare beredning. Synpunkter framförs på att det
förekommer beslutsärenden som inte anses behöva beslutsunderlag. Ovan nämnda rutiner finns inte dokumenterade.

3.4. Samhällsbyggnadsnämnden
3.4.1.

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden använder sig av den kommunövergripande protokollsmallen,
vilket innebär att protokollen skrivs med löpande paragrafer utan sidbrytning. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll publiceras på hemsidan. Även protokollen från nämndens
arbetsutskott finns att ta del av på hemsidan. Protokollen saknar innehållsförteckningar.
Beslutet presenteras främst i varje paragraf.
Besluten skrivs i att-satser och är relativt tydliga. Många ärenden har beslut som utgörs av
åtskilliga att-satser. Det förekommer få yrkanden i protokollen. I de fall det förekommer
har hanteringen av yrkanden och propositionsordningar skett korrekt i protokollen.
I protokollen förekommer informationsärenden, beslutsärenden och s.k. ”diskussionsärenden”. Diskussionsärenden utgörs ofta av beslutsärenden som inte är färdigberedda. I
dessa ärenden blir beslutet ofta ett uppdrag till förvaltningen att exempelvis återkomma
med beslutsunderlag till nästa sammanträde. Det är dock inte alltid som beslut förekommer i diskussionsärendena. De olika ärendetyperna blandas i protokollen. Utseendet och
innehållet i de olika beslutsparagraferna skiftar kraftigt beroende på om paragrafen avser
behandlingen av ett myndighetsärende eller inte. Paragraferna i ärendena som inte är
myndighetsärenden har oftast få underrubriker och i vissa fall ingen alls (exempelvis
ärendet planprioritering som är ett återkommande ärende).
I myndighetsärenden används ibland en disposition som innehåller följande underrubriker: ”Beslut”, ”Redogörelse för ärendet”, ”Bakgrund”, ”Syfte”, ”Motivering av beslutet”.
Men dispositionen i myndighetsärendena skiljer sig mellan de olika ärendetyperna, vilket
innebär att det kontinuerligt även förekommer andra underrubriker i paragraferna. I beslutsärenden som inte är myndighetsärenden används ibland även underrubriken ”Motivering av beslutet”. I vissa myndighetsärenden förekommer underrubriken ”Handlingar
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som ligger till grund för beslut”, men oftast saknas en tydlig redogörelse av vilket beslutsunderlag som föreligger i såväl ärenden som rör myndighetsutövning som andra beslutsärenden. Arbetsutskottet förslag till beslut redovisas inte i ärendena.
Samtliga granskade protokoll uppfyller de formella kraven i kommunallagen. Vi noterar
att redovisning av delegationsbeslut hanteras som ett informationsärende. Paragrafen
saknar beslut och underrubriker. Det enda som framgår av paragrafen är följande: ”Redovisning och genomgång av tagna delegationsbeslut.” Vad gäller ärendet om planprioriteringen återges endast beslutet som lyder enligt följande: ”Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.” Samma gäller för behandlingen av den månatliga budgetuppföljningen. Endast ett beslut anges i protokollet
som har lydelsen ”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna”. Någon information om det ekonomiska utfallet återges inte i
protokollet.

3.4.2.

Sammanträdeshandlingar

Kallelsen till nämnden inklusive dess handlingar publiceras på hemsidan i enlighet med
nämndens reglemente. Kallelsen med handlingar plockas bort från hemsidan när det justerade protokollet publicerats där.
Granskade kallelser med bilagor har skickats i god tid innan nämndens sammanträde.
Kallelserna innehåller relativt få handlingar, det är inte ovanligt att det i vissa ärenden
inte förekommer några handlingar alls. Tjänsteskrivelser med förslag till beslut finns i
stort sett inte alls i de granskade kallelserna. Protokollen ger intrycket av att förvaltningens förslag till beslut ofta presenteras på sammanträdet.

3.4.3.

Rutiner för berednings- och protokollsarbete

I samhällsbyggnadsnämndens reglemente anges att kallelsen ska skickas till varje ledamot
och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen. Vidare det att kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och att denna ska skickas digitalt till ledamöter och ersättare i
nämnden. Föredragningslistan ska enligt reglementet publiceras på hemsidan. Reglementet anger också att det är ordföranden som avgör i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden kallelse skiljer sig utseendemässigt jämfört med kommunstyrelsen och övriga nämnders kallelser. Ärendena på föredragningslistan är indelade i olika
ärendegrupper: Formalia, Rapporter, Diskussions-/Informationsärenden, Beslutsärenden, Planavdelningen, Byggavdelningen, Bygglov och byggsanktionsavgifter, Miljöavdelningen, Alkohol-/serveringstillstånd samt Övriga besluts- och förvaltningsärenden.
Handläggarna använder generellt inte kommunens övergripande mall för tjänsteskrivelse,
utan använder istället en egen mall som finns i förvaltningens ärendehanteringssystem.
Förvaltningen har utarbetat en dokumenterad rutin för att tydliggöra för handläggarna
vilken information som ska finnas i en tjänsteskrivelse till nämnden. Därutöver finns även
dokumenterade rutiner för utskick av kallelse och expediering av protokoll.
Föredragningslistan till arbetsutskottet upprättas av nämndssekreteraren några dagar
innan sammanträdet. Det sker inget formellt beredningsmöte inför arbetsutskottets
sammanträde. Ledamöterna i arbetsutskottet får kallelsen vid sittande bord. Efter arbetsFebruari 2016
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utskottets sammanträde färdigställs kallelsen till nämnden. Det formella utskicket av kallelsen inklusive handlingar sker i regel en vecka efter arbetsutskottets sammanträde, vilket är cirka en vecka innan nämnden sammanträder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen använder sig av ärendestopp inför kallelseutskick till
nämnden, vilket infaller tre dagar innan arbetsutskottets sammanträde. Samtliga datum
för ärendestopp, utskick, sammanträden och andra för verksamheten viktiga datum dokumenteras för respektive år. Dokumentet upplevs utgöra ett stort stöd för såväl nämndsekreteraren som handläggarna i nämndens ärendehantering.
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Revisionell bedömning

Vi bedömer att styrelsen och nämndernas kallelser och protokoll endast delvis är ändamålsenligt utformade. Vi grundar vår bedömning på att styrelsens och nämndernas protokoll inte är tillräckligt informativa och lättförståeliga för en utomstående läsare och att
kallelserna med bilagor brister i beslutsunderlaget. Vi bedömer att samtliga nämnders
protokoll huvudsakligen lever upp till kommunallagens krav samt att det delvis finns
ändamålsenliga och fastställda rutiner för beredningsarbete i respektive nämnd.
Vi bedömer att om förutsättningar ges för kommunens nämndssekreterare under kommunsekreterarens ledning att utveckla nämnds- och protokollsarbetet i kommunen finns
goda möjligheter att åtgärda de synpunkter som läggs fram i denna rapport.
Nedan utvecklar vi vår bedömning utifrån respektive kontrollmål.

4.1.

Kontrollmål

Uppfyller styrelsens och nämndernas protokoll kommunallagens krav?
Vi bedömer att protokollen i stort sett uppfyller de formella kraven i kommunallagen. Vi
grundar vår bedömning på att protokollen lever upp till de krav som lagen anger.
Vi noterar att det främst förekommer yrkanden i kommunstyrelsens och socialnämndens
protokoll och att dessa huvudsakligen har återgetts på ett korrekt sätt.
Vi bedömer att om extra ärenden tillkommer efter att dagordningen upprättats bör styrelsen eller nämnden fatta ett formellt beslut om förändrad dagordning på sammanträdet.
Vi bedömer att socialnämndens hantering av jäv i protokollet inte är ändamålsenlig. Vi
anser att det bör framgå av aktuell beslutsparagraf om en ledamot eller tjänstgörande ersättare inte deltar i handläggningen på grund av jäv.
Vi bedömer att socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden bör
säkerställa att redovisningen av delegationsbeslut återges på ett korrekt sätt i protokollen.
Redovisningen av delegationsbeslut är ett beslutsärende och det bör tydligt framgå av
beslutet att nämnden godkänner redovisningen.
Är protokollen tillräckligt informativa och lättförståeliga för en utomstående
läsare?
Vi bedömer att samtliga nämnders protokoll är otillräckligt informativa och lättförståeliga
för en utomstående läsare. Vi grundar vår bedömning på att protokollen till sin struktur är
otydliga då en disposition med återkommande, fasta underrubriker inte används av någon
nämnd. Vi noterar att samhällsbyggnadsnämnden använder underrubriker i myndighetsärenden, vilket är positivt.
Samtliga nämnders protokoll innehåller också beslutsparagrafer där läsaren inte förses
med någon sammanfattning eller bakgrund till beslutet. Vi konstaterar att det också är
svårt att få en uppfattning om vilket skriftligt beslutsunderlag som finns i nämndernas
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beslutsärenden. Vi bedömer att det är en demokratisk brist då vi anser att nämnderna bör
förse läsaren med sådan information även om det i lagen inte finns krav på detta i protokollen.
Är kallelsen utformad så att nämndsledamöterna har ett beslutsunderlag av
tillfredsställande kvalitet inom rimlig tid för sammanträdet?
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder skickar ut kallelser med bilagor i god tid innan
sammanträdet. Vi bedömer dock att beslutsunderlagen inte är av tillfredsställande kvalitet
då tjänsteskrivelser där förvaltningen lämnar en sakkunnig analys av ärendet med förslag
till beslut ofta saknas. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det snarare är ett undantag än en regel att en tjänsteskrivelse finns i kallelserna. Ofullständigt och bristfälligt beredda ärenden ökar risken för att de förtroendevalda fattar felaktiga beslut.
Vi bedömer att det inte är ändamålsenligt med två utskick av handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskott, där beslutsunderlagen främst skickas ut i ”det andra utskicket”.
Vi anser att de förtroendevalda får för kort tid för genomläsning och att hanteringen riskerar att bidra till stress i nämndsadministrationen.
Vi bedömer att det inte är ändamålsenligt att samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
inte får kallelsen och handlingar skickade till sig i före sammanträdet. Vi anser att de förtroendevalda får för kort tid för inläsning och för diskussioner i sina respektive partigrupper, vilket riskerar att inskränka de förtroendevaldas möjlighet till påverkan.
I samband med upprättandet av en ny protokollsmall rekommenderar vi kommunstyrelsen att även initiera ett arbete för att utveckla en tillämpningsanvisning till gällande
kommunövergripande mall för tjänsteskrivelse. Enligt vår bedömning är det är viktigt att
mallen för tjänsteskrivelse harmonierar med den kommunövergripande protokollsmallen
för att på så sätt skapa effektivitet i nämnds- och protokollsarbetet.
Finns ändamålsenliga och fastställda rutiner för beredningsarbete i respektive nämnd?
Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga och fastställda rutiner för beredningsarbete i respektive nämnd. Vi grundar vår bedömning på att samtliga nämnders reglementen reglerar vissa rutiner vad gäller kallelseutskick och att kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat dokumenterade rutiner för vissa moment i kallelse- och protokollsarbetet.
Vi bedömer att samtliga nämnder bör att upprätta skriftliga rutiner för beredningsprocessens olika delar. Skriftliga rutiner har flera fördelar. En följd av att dokumentera sitt
arbetssätt är att man tvingas analysera och kritiskt granska inarbetade rutiner. Med hjälp
av skriftliga rutiner är det också lättare för nämndssekreterarna att täcka för varandra,
vilket minskar sårbarheten och ökar effektiviteten i nämndens handläggning av ärenden.
Efterlevnaden av rutinerna kan med fördel följas upp inom ramen för nämndens internkontrollarbete.
Finns rutiner för att tillgängliggöra kallelser och protokoll för allmänheten,
exempelvis via kommunens hemsida?
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Rutiner finns för att tillgängliggöra nämndernas protokoll och kallelser på hemsidan. Vi
noterar att endast kommunstyrelsen har innehållsförteckningar i protokollen. Vi anser att
samtliga nämnders protokoll bör förses med innehållsförteckningar som har bokmärken
eller har klickbara länkar till de olika paragraferna. Detta för att underlätta för den som
tar del av protokollet på en dataskärm eller surfplatta.

4.2.

Rekommendationer



Vi rekommenderar kommunstyrelsen att initiera ett arbete för att upprätta en
kommungemensam protokollsmall med fasta underrubriker för att göra protokollen mer informativa och tillgängliga ur bl.a. ett medborgarperspektiv. Detta kan
med fördel göras av en protokollsgrupp bestående av samtliga nämndssekreterare.



Vi rekommenderar kommunstyrelsen att initiera ett arbete för att utveckla en tilllämpningsanvisning till gällande kommunövergripande mall för tjänsteskrivelse.
Det är viktigt att mallen för tjänsteskrivelse stämmer överens med den kommunövergripande protokollsmallen, för att på så sätt skapa effektivitet i nämnds- och
protokollsarbetet

2016-02-16

Pär Sturesson

Lisa Åberg

Uppdragsledare

Projektledare
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1 Bakgrund och syfte
1.1 Bakgrund
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om hamnverksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Hamnverksamheten är organiserad under Borgholm Energi AB. Kommunens förvaltningsorganisation är också
involverad i hamnverksamheten genom kompetenser och resurser inom t.ex. säkerhets- och utvecklingsfrågor.
Revisorerna har vid sin protokollsläsning noterat att beslutsprocessen avseende
exempelvis Nabbelund är svår att följa samt vilka kostnader som är förenade med
insatserna och vem som ska stå för dessa kostnader. Vidare har även stora investeringar gjorts i Borgholms hamn. Revisorerna har därför i sin väsentlighets- och riskanalys identifierat hamnverksamheten som ett granskningsområde.

1.2 Revisionsfråga
Har kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB säkerställt att hamnverksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt?

1.3 Revisionskriterier




Budget för 2015
Bolagsordning och ägardirektiv för Borgholm Energi AB
Övriga relevanta styrdokument avseende hamnverksamheten

1.4 Kontrollfrågor:







Är ansvarsfördelning och organisation av hamnverksamheten ändamålsenlig?
Fungerar den interna samordningen mellan Borgholm Energi AB och kommunstyrelsen på ett effektivt sätt?
Är målen på kort och lång sikt för hamnverksamheten tydligt definierade?
Är drift- och investeringsbudget för hamnverksamheten tydligt uttalad i budgeten för år 2015?
Följs hamnverksamheten upp i kommunstyrelsen och i Borgholm Energi AB
både avseende verksamhet och ekonomi?
Har risker identifierats inom hamnverksamheten och i så fall hur hanteras
dessa?

1.5 Metod
Granskningen har genomförts genom studier av styrdokument, verksamhetsberättelse, intervjuer och statistik. Tillförordnad kommunchef, VD, ekonomichef och
servicechef inom Borgholms Energi AB har tillställts intervjufrågor. Endast servicechefen har svarat. Rapporten har i januari 2016 är översänts till servicechefen varefter korrigeringar har gjorts.
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Dokumentation
Vi har gått igenom bl.a. följande dokumentation i samband med granskningen:
 Budget för 2015
 Bolagsordning och ägardirektiv för Borgholm Energi AB
 Protokoll kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB
 Reglemente för kommunstyrelsen
 Ägardirektiv för Borgholm Energi AB
 Bolagsordning för Borgholm Energi AB
 Årsredovisning 2014 för Borgholm Energi AB
 Avtalsunderlag för verksamhetsåret 2015 Gata, Park & Hamnar
 Skötsel och underhållsavtal
 Hamnutredning

Februari 2016
Borgholms kommun
PwC

3 av 15

122

Granskning av hamnverksamhet, Borgholms kommun

2 Iakttagelser
2.1 Organisation

Figur 1. Organisationsfigur, Borgholms kommun

Reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens reglemente, 2 §, anger att av kommunstyrelsens övergripande
uppgifter ingår att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande
och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala
verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan
nämnd samt att utöva uppsikt över de kommunala nämndernas och bolagens verksamhet och beslut och säkerställa att kommunen har en väl fungerande internkontroll.
I 4 § framgår att det åligger kommunstyrelsen att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger främst vad gäller ändamål, ekonomi, intern kontroll, riskbedömning och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

Ägardirektiv för Borgholm Energi AB
Borgholm Energi AB är ett helägt dotterbolag till Borgholm Energi Elnät AB, som i
sin tur ägs till 100 % av Borgholms kommun.
I punkt 6. Särskilda ägardirektiv rörande skattefinansierad verksamhet framgår att
bolaget genom avtal har uppdrag av beställaren Borgholms kommun att utföra
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tjänster inom de skattefinansierade verksamheterna, specificerat som ”Teknisk Service” och omfattas av hamnar, men även av fastighetsförvaltning, gata och park,
lokalvård och kost.

Bolagsordning för Borgholm Energi AB
I 3 § bolagsordningen framgår föremålen för bolagets verksamhet, bland annat
hamnförvaltning. I 4 § anges ändamålet med bolagets verksamhet som är att erbjuda en heltäckande service inom respektive verksamhetsområde samt trygga infrastrukturen enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja
en god försörjning inom berörda områden till konkurrenskraftiga villkor.

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen är tydlig så till vida att servicechefen på Borgholm Energi AB
ansvarar för driften och har anställt hamnkaptener som arbetar i hamnarna. För
övrigt är det många som är inblandade i stora som små frågor från såväl kommunstyrelsen, Borgholm Energi AB:s styrelse och övriga kommunledning.

Budget 2015
I budget år 2015 och investeringsplan finns 7 700 tkr avsatta för hamnar. Ramen för
investeringsbudgeten omfattar renovering av Borgholms hamn. I ramjustering är
1 500 tkr avsatta för Borgholms yttre hamn, pirhuvud, plan, enslinje, muddring
m.m.

2.2 Mål och direktiv
Vision och kommunstyrelsens mål anges i budget år 2015. Verksamhetsmålen är
allmänt formulerade och det framgår inga specifika mål som direkt avser hamnverksamheten i kommunen. Ur ägardirektiven för Borgholm Energi AB framgår att
bolaget ska beakta kommunens övergripande strategiska mål, långsiktiga planering
och styrning samt policydokument där detta är tillämpligt.
Utöver att bolagets verksamhet regleras av lag och av bolagsordningen, gäller även
de direktiv som kommunfullmäktige utfärdat och som är fastställda av bolagets årsstämma. Under punkten 2 i ägardirektiven anges att bolaget är en del i den kommunala organisationen och att bolaget därför ska utföra sin verksamhet så att den
långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen
samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor. Det anges också att bolaget i samverkan med kommunen ska arbeta för att realisera visionen samt av kommunfullmäktige beslutade strategiska mål (se nedan).

Vision och målsättning
Visionen för Borgholm uttrycks som Attraktiva, kreativa, hållbara, företagsamma
Borgholm.
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Verksamhetsmålen är indelade i fyra delar:
 Medborgare
 Verksamhet & process
 Lärande och förnyelse
 Ekonomi
Medborgare
- Skapa goda förutsättningar för alla att arbeta, leva och bo i hela kommunen.
- Skapa hög service och tillgänglighet för befintliga och nya företag.
- Skapa möjlighet för lokala företag att delta i kommunens utveckling.
- Skapa förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv.
Verksamhet & process
- Skapa förutsättningar för kommunal verksamhet ska kunna drivas av företag eller som personalkooperativ.
- Öka samverkan med andra kommuner i syfte att förbättra verksamheterna.
- Skapa förutsättningar för miljö- och klimatarbete kopplat till långsiktig hållbar tillväxt och innovationer.
Lärande & förnyelse
- Utveckla medborgarinflytande, demokrati och jämställdhet.
- Öka barn och ungdomars inflytande och delaktighet samt stärka det förebyggande.
- Arbetet genom samverkan.
- Skapa förutsättningar för en väl fungerande flyktingmottagning.
- Skapa förutsättningar för en väl fungerande kommunal arbetsmarknadspolitisk verksamhet.
- Skapa förutsättningar så att den föreningsdrivna och kommunala kulturoch fritidsverksamheten ska ses som viktiga angelägenheter inom kommunens alla områden.
- Vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetare har stor betydelse.
Ekonomi
- Skapa förutsättningar för verksamheterna att bedrivas med utgångspunkt i
samma kostnad som jämförelsebara kommuner.
- Öka samverkan med andra kommuner i syfte att uppnå ökad kostnadseffektivitet.

Borgholm Energi AB:s mål
Bolagets övergripande mål är allmänt formulerade:
 Borgholm Energi/Elnät AB ska vara ett serviceföretag med kunden i fokus.
 Vi ska vara en god leverantör av servicefunktioner åt kommunen och dess invånare.
 Vi ska skapa förutsättningar för det lokala näringslivet genom att tillhandahålla
viktig infrastruktur.
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Övrigt mål
Vi har i övrigt inte funnit några specifika mål som avser hamnverksamheten vare sig
från kommunstyrelsen eller bolaget.
Enligt servicechefen på Borgholm Energi AB är det ett fortsatt fokus på infrastrukturen (se hamnutredning nedan) för att skapa förutsättningar för näringslivet att
etablera nya verksamheter i hamnarna och dess närområden. Genom detta öppnar
kommunen för nya turistflöden i hamnarna.

2.2.3.1

Uppföljning

I granskningen har vi inte funnit någon dokumentation som redovisar hur uppföljning av hamnverksamheten skett. Servicechefen på Borgholm Energi AB anger att
han tidigare har redovisat verksamhet och ekonomi till tidigare VD som sedan dragit det för styrelsen i Borgholm Energi AB som därefter rapporterat till kommunstyrelsen, men att han under de senaste två åren, vad gäller projekt, jobbat i en grupp
tillsammans med representanter från kommunens ekonomiavdelning och arkitekterna. Ekonomiansvarig har sedan rapporterat direkt in till kommunstyrelsen.

2.3 Hamnverksamheten
Hamnverksamheten sköts av Borgholm Energi AB:s Gata-Park avdelning. Avdelningen har 16 anställda och skötseln omfattar bland annat sju hamnar. Övriga verksamheter som avdelning ansvarar för är bland annat underhåll och skötsel av cirka
vägar och gräsytor.

Avtal mellan kommunen och Gata-Park
På Borgholms Energi AB:s hemsida anges texten: ”För att göra tydliggöra vad
kommunen och kommunens verksamheter får för pengarna som kommunfullmäktige budgeterar behövs avtal. Med tydliga avtal är det också lättare att ändra innehållet i tjänsterna för olika verksamheter efter önskemål. Avtal har upprättats
inom kost- och städverksamheten, för varje kommunal enhet, samt för gata, park
och hamnar.”
Avtal har upprättats mellan kommunen och Gata-Park inom Borgholm Energi AB,
för att underlätta dialog mellan kommunen och bolaget. Syftet med avtalet är att
klargöra vad som ska utföras, vem som har ansvar för beställning och leverans,
samt för kostnaderna.
Enligt en redogörelse från servicechefen till styrelsen i Borgholm Energi AB
2015-06-24 (§ 246) har det tidigare varit väldigt otydliga beställningar och krav som
har framförts på olika sätt. Avtalet har, enligt servicechefen, gett arbetsro i organisationen och att detta nu sköts mer enhetligt samt att uppdrag som utförs alltid har
kostnadstäckning.
Avtalet omfattar löpande drift och underhåll av kommunens hamnar. I bolagets regi
drivs hamnarna i Byxelkrok, Böda, Sandvik, Kårehamn, Nabbelund samt delvis
Borgholm. Vissa hamnar är utarrenderade till båtklubbar, bl.a. Stora Rörs hamn
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samt småbåtshamnen i Borgholm. Åtagandet omfattar alla aktiviteter som ingår i
drift av hamn såsom hamntillsyn, städning, renhållning, grönytor och snöröjning
samt fakturering av nyttigheter som hamnavgifter m.m. I åtagandet ingår underhåll
och skötsel av inseglingsfyrar till de kommunala hamnarna. Även underhåll och
skötsel av prickar ingår i åtagandet.
Avtalet behandlar endast översiktligt de totala kostnaderna för gata, park & hamnar. Totala kostnader som skall täckas (år 2015) är 7 045 tkr, varav hamnarnas
driftkostnader utgör 860 tkr.

2.3.1.1

Skötsel och underhållsavtal

För perioden 2015-05-01 och resten av år 2015 finns även ett drift- och skötselavtal.
Total fast kostnad för ingående verksamhetsåtaganden samt beräknat antal timmar
framgår för alla verksamheter förutom hamnverksamheten. I avtalet framgår följande avtalsdelar:
Förbrukningsavtal, beställningsrutiner, priser, uppföljning och utvärdering, fakturering, avtalets giltighetstid och hur tvist skall regleras. Avtalet är inte undertecknat
av någon av avtalsparterna (servicechefen, kommunalrådet och kommunchefen).
Ur nedanstående figur framgår avtalstexten.
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Figur 2. Utdrag ur skötsel- och underhållsavtal
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Hamnutredning
Vid styrelsemötet för Borgholm Energi AB 2015-12-16 (§ 341 Dnr 2015/221) informerades styrelsen om genomförd hamnutredning som gjorts av servicechefen för
Borgholm Energi AB, på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. Anledningen
till uppdraget angavs vid styrelsemötet vara att skapa en långsiktig plan för nödvändiga åtgärder för kommunens hamnar de närmsta fem åren för att undvika att
kommunen åter hamnar i en situation där renoverings- och underhållsbehovet blir
akut. I utredningen finns en sammanställning av ett antal punkter för varje hamn
på vad som behöver åtgärdas i den närmsta framtiden. Utredningen pekar på konkreta åtgärder, när de behöver åtgärdas samt en uppskattad kostnad. Några åtgärder kräver en djupare analys, varför endast en kostnad för analysen är medtagen i
utredningen. Styrelseprotokollet är delgett kommunstyrelsen.
Ur nedanstående förteckning framgår redovisade åtgärdsbehov för de närmaste fem
åren för var och en av hamnarna.

2.3.2.1
















Renovering av servicebyggnad 450 000:- 2016
Muddring av inre hamnbassäng, ränna och vid piren. 800 000- 1,4 milj. Beroende på trp. sträcka. Mtrl. till sluttäckning av deponi Rullbacka? 2016
Renovering av träbrygga och landfäste. 200 000:- 2016
Flytt av återvinningsstation för att ge plats åt ett torg med fler bodar för uthyrning?
Utbyggnad av hamnplanen 8000 m². 7-20 milj. Grundat på Rambolls beräkningar och helt beroende av egen materialmängd och trp. sträcka. Stäm av med
VA om ev. bergmängder från deras projekt på norra Öland. Här kan nyttjas
2500 ton Eon makadam. Vattendom går ut 2021.
Utbyte Enstavlor. 50 000: - 2016
Slipvagn. Ta bort och kranbil ersätter. 10 000: -. Renovera 100 000: Dörr till pirhuvud. 7000: - 2016
Inbyggd sopcontainer med kodlås.25 000: Polisanmälan olovligt nyttjande av allmän plats. Efterfakturering?
Albatross. Vräk och efterfakturera tre år? Otydlig Hamnordning, bör uppdateras. Problem med båtvrak som blir liggande. Svårt att avhysa rent juridiskt.
Felaktigt deklarerade fiskemängder. Efterfakturering?
Nyttjande av allmän plats, policy för hamnar
Förstärk stenskoning norra piren i samband med punkt 5. 400 000:-

2.3.2.2








Byxelkrok

Nabbelund

Montering av anoder. Medel redan avsatt. 200 000:- 2016
Förstärka stenskoning mot norr. 75 000: Renovera träbrygga. 50 000: Lyfta frågan om kommunalt vatten.
ISPS kodning. 30 000: Tömning husbilar. 15 000: Isättningsramp. 20 000: -
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2.3.2.3
















Renovering av Servicebyggnad 450 000:Förstärka stenskoning på norra piren samt ny betongbeläggning av norra piren.
Sönderspolad. Används flitigt hela dagarna för bad. Stenskoning
125 000: - Betongbeläggning 35 000: Mittenkajen. Översyn av avkörningsskydd och elarmaturer. 30 000: Södra piren. Ny toppbeläggning 115 000:Östra piren. Renovering av träbrygga och pirhuvud. Brygga 100 000: - Huvud
150 000:Nya enstavlor. 50 000: Reparation av slipvagn och sliphus. 200 000:Fler elplatser och vattenuttag runt husbilsparkeringen?
Organisera P platserna, grusning, skyltning. 7 000:- 2016
Anpassa badplatsen för rörelsehindrade. 40 000:- 2016
Utöka asfaltsytan vid servicehuset. 250 000:- 2017
Utställningslokal för Mars projektet. Ska även användas för föreningsverksamhet samt inrymma hamnkontor? Henrik Linnarsson. 2016
Muddring 2017 800 000-1,4 milj. Jämförbart med Byxelkrok
10 st. bojstenar med kätting och schacklar. 20 000:- 2016

2.3.2.4



















Böda

Sandvik

Renovering av servicehus 400 000:- 2016
Muddring 650 000:- 2016
Renovering norra träbryggan + belysningspollare med eluttag 8 st.
100 000:- 2016
Belysningspollare södra träbryggan med eluttag. 6 st. 2016
Utöka antal räddningsstationer. 2 st. 10 000:- 2016
Belysning hamninlopp pirhuvuden. 20 000:- 2016
Bygga in sopstation. 10 000:Byt spolplattan till brunn, tömning husbilar. 15 000:- 2016
Anpassa träbryggor rörelsehindrade, brygga längs med landsidan. 2017
Förstärk södra pirhuvudet i basen. Plåt uppfläkt. 200 000:- 2016
Ta över hela frågan om båtplatser till teknisk service.
Asfaltering och omsättning av storgatsten på kaj och hamnplan. Asfalt 1300 m2
120 000:- alt. 650 m² 60 000:- Storgatsten 60 000:Ny vågbrytare , förlängning av norra strandskoningen söderut ca. 80 m. Minskade intäkter vid sydväst( minus 400 båtar i år mot förra pga. blåst.), Flytbryggor slits, 10 000:- per koppling(4 st. bara i år) Utredning: 30 000:- anmälan
vattenverksamhet mm. 10 000:-. Fler båtplatser, lugnare hamn. Uppskattat
pris. 3 milj.
Enstavlor, sjöfartsverket. 50 000:Strukturera upp P-platserna i hamnen. 40 000:Hammarband 25 m 30 000:Stödmur längst in mot Scenen 12 m: 20 000:-
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2.3.2.5














Toppning av asfaltytor. 60 000:Renovering av slipvagn och sliphus. 200 000:- 2016
Grusning av parkeringarna vid badet. 25 000:- 2016
Vägräcke vid parkering, krav från trafikverket. 90 000:- 2016
Hammarbandet 35 000:- 2016
Enstavlor, sjöfartsverket. 50 000:Bad/Räddningsstege med ramp 15 000:- 2016
Långsoffan. 8000:- 2016
Stenskoning Skansudden. 10 000:Justering av gräsytor Skansudden 10 000:Ställplats på Åkern mittemot badet. Bygglov 5000:- Anslutningsväg
20 000:Anoder på sponten 200 000:- 2016
Plåtbeklädnad till Isverket stormskadad 15 000:- BEAB

2.3.2.6




















Borgholm

Renovera pirhuvud och pir. 300 000:- 2016
Förstärk stenskoning, fyll igen innanför tankanläggningen med överskott från
Vedkajen och Societetsbryggan. 50 000:- 2016
Ny betongplatta på yttre piren. 1150 m2. Har begärt in pris på betong respektive
asfalt.
Renovera träbryggan, pålverket i dåligt skick.
Nya enslinjetavlor 50 000:- 2016
Lös ut alt. säg upp Kenta Sjögren från gamla hamnkontoret och låt båtklubben
flytta in där. Kenta har ej levt upp till avtalet under flera år. Flytta båtklubbens
gamla hus.
Säg upp avtalet med båtklubben och omförhandla det så att det enbart gäller
klubbhuset. Lämna över ansvaret för båtplatserna till kommunen.
Brygga mellan Robinson och Sjötorget. 2,3 milj. 2015 Klart
Hammarband i gamla färjeläget. 30 000:-

2.3.2.7




Kårehamn

Stora Rör

Lagning av södra piren. Pågår. Redan avsatt 250 000:- Klart.
Stenskoning södra piren 350 000:- (Sten från Triangeln?)
Säg upp avtalet med båtklubben. Omförhandla så att det enbart gäller magasinet. Lämna över ansvaret för båtplatserna till teknisk service och anställ hamnkapten på deltid. In och utgifter på samma ställe.
Sommaruppställning båtvagnar alt. Parkering. 40 000:Toppning av asfalt samt linjemarkering. 200 000:Muddring och avgränsande brygga mot badet. 2,2 milj.
Vattentoa till badet. 75 000:Båtplatsbryggor. 2,2 milj.
Spolplatta för båttvätt. 80 000:Kulvertering för vattengenomströmning. 40 000:Gjuten brygga 40 000:-
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Sammanfattning av kostnadsbehov per hamn enligt hamnutredningen i tkr:
Hamn

Uppskattad
kostnad/intervall

Byxelkrok

9 042 – 30 442

Nabbelund

390

Böda

2 372 – 3 772

Sandvik

4 875

Kårehamn

743

Borgholm

2 730

Stora Rör

5 475

Totalt

25 627 – 48 427

Flera poster är inte kostnadsberäknade eller tidsatta. Till år 2016 är kostnader upptagna till 6 492 – 7 892 tkr. För år 2017 1 050 – 2 450 tkr. Kostnader som inte är
specificerade gällande årtal uppgår till 18 085 – 38 085 tkr. Det finns ingen konsekvensanalys om föreslagna åtgärder i hamnutredningen inte genomförs.

Risker
Vi har i granskningen inte funnit någon dokumentation som anger någon risk- eller
sårbarhetsanalys för hamnverksamheten. Hamnutredningen anger åtgärder för
respektive hamn som bör åtgärdas tillsammans med kostnadsförslag och tidpunkter. För vissa åtgärder hänvisas till att mer detaljerade analyser bör genomföras.
Skälet till de föreslagna åtgärderna anges i hamnutredningen vara ”för att undvika
att vi åter hamnar i en situation där renoverings- och underhållsbehovet springer
ifrån oss”. Vi har inte funnit uppgifter på kommunstyrelsens ställningstagande eller
kommentarer till vad som anges i hamnutredningen. Servicechefen på Borgholm
Energi AB anger att det finns identifierade risker och att respektive hamnkapten
rapporterar om dessa till honom och att han åtgärdar dem.
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3 Revisionell bedömning
3.1 Revisionsfråga
Har kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB säkerställt att hamnverksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt?
Vi bedömer att kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB inte har säkerställt att
hamnverksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande.
Detta grundar vi på att det inte finns någon tydlig strategi eller målbild för kommunens hamnverksamhet, exempel på detta är beslut fattade avseende Nabbelund och
Borgholms hamn.
Detta medför även att uppföljningen av verksamheten har brister. Vidare bedömer
vi att ansvarsfördelningen och organisationen inte är tydligt definierad. Såväl driftsom investeringsbudget är inte tillräckligt tydligt uttalad. Verksamhetens kostnader
präglas enligt vår bedömning av kortsiktighet beroende på att det inte finns någon
tydlig och långsiktig strategi eller målbild. Den genomförda hamnutredningen beskriver inte eventuella risker i ett långsiktigt perspektiv. Utredningen behöver också
kompletteras med en konsekvensanalys, om inte redovisade åtgärdsförslag genomförs.

3.2

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Är ansvarsfördelning och organisation av hamnverksamheten
ändamålsenlig?

Ej uppfyllt
Vår bedömning är att det finns en otydlighet
som påverkar verksamhetens driftansvar genom otydlig ansvarsfördelning. Avtal är inte
undertecknat och fastställt av båda parter.

Fungerar den interna samordningen mellan Borgholm Energi
AB och kommunstyrelsen på ett
effektivt sätt?

Hamnverksamheten bedrivs i Borgholm
Energi AB:s regi. Granskningen visar att
kommunstyrelsen i viss omfattning utövar en
direkt styrning av hamnverksamheten, vilket
gör ansvarsfördelningen otydlig.
Delvis uppfyllt
Vår bedömning är att den interna samordningen mellan Borgholm Energi AB och kommunstyrelsen inte helt fungerar tillfredsställande.
Vi grundar denna bedömning på att avtalet
inte är fastställt av båda parter samt att beslut
fattas både i kommunstyrelsen och Borgholm
Energi AB avseende hamnverksamheten.
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Är målen på kort och lång sikt för
hamnverksamheten tydligt definierade?

Ej uppfyllt

Är drift- och investeringsbudget
för hamnverksamheten tydligt
uttalad i budgeten för år 2015??

Delvis uppfyllt

Följs hamnverksamheten upp i
kommunstyrelsen och i Borgholm
Energi både avseende verksamhet och ekonomi?

Ej uppfyllt

Har risker identifierats inom
hamnverksamheten och i så fall
hur hanteras dessa?

Delvis uppfyllt

Vår bedömning är att mål för hamnverksamheten saknas. Vi grundar denna bedömning på
det ur granskade styrdokument inte finns
några specifika mål för hamnverksamheten.

Vår bedömning är att budget för hamnverksamheten inte är tillräckligt tydligt uttalad i
budget för år 2015, då budgetposten inte är
specificerad.

Vår bedömning är att det är otydligt hur verksamhet och ekonomi för hamnverksamheten
följs upp. Vi har inte granskningen funnit någon spårbarhet i hur uppföljningen sker.

Vår bedömning är att hamnutredningen delvis
identifierar risker som åtgärdsbehov.
Vi har inte funnit någon uppgift om ställningstagande från varken Borgholm Energi AB eller
kommunstyrelsen till vad som framgår ur
hamnutredningen, trots omfattande åtgärder
och stora kostnadsbedömningar. Vidare saknas konsekvensanalyser om inte åtgärderna
vidtas.

2016-02-16
Stefan Karlsson

Pär Sturesson

Projektledare

Uppdragsledare
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Granskning av intern kontroll

Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB har utifrån sin bedömning om väsentlighet
och risk beslutat om att granska bolagets interna kontroll. Lekmannarevisorerna har gett
PwC i uppdrag att utföra granskningen.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:


1.3.

Är Borgholm Energi AB:s interna kontroll tillräcklig?

Revisionskriterier



Gällande styrdokument beslutade av kommunfullmäktige även gällande för Borgholm Energi AB



System och rutiner för intern kontroll

1.4.

Kontrollmål



Det finns styrdokument, riktlinjer och rutiner avseende den interna kontrollen



Organisation och ansvar avseende den interna kontrollen är definierade på ett tydligt sätt



Det genomförs kontinuerliga väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten och
dessa beaktas i den interna kontrollprocessen



Det genomförs styr- och kontrollåtgärder i enlighet med antagen internkontrollplan



Det finns rutiner för uppföljning av interna kontrollplaner

1.5.

Metod och avgränsning

Granskningen har genomförs genom intervjuer med bolagets verkställande direktör och
ekonomichef. Granskning har även skett av styrdokument samt avstämning av innehåll,
omfattning och rapportering av kontrollinsatser enligt planer och tillförlitligheten i rutinerna för rapportering till Borgholm Energi AB:s styrelse.
Granskningen omfattar arbetet med intern kontroll i Borgholm Energi AB utifrån gällande
styrdokument.
Rapporten har sakgranskats av bolagets verkställande direktör och ekonomichef.
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2.

Granskning av intern kontroll

Iakttagelser och bedömningar

Nedan följer en redogörelse för de iakttagelser som gjorts utifrån varje kontrollmål.

2.1. Det finns styrdokument, riktlinjer och rutiner avseende den interna kontrollen
2.1.1.

Iakttagelser

Kommunfullmäktige har beslutat om ett reglemente för intern kontroll (KF § 40/2003).
Av bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska följa av kommunfullmäktige utfärdat policydokument, handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar.
Av reglementet framgår att bolagets styrelse är ansvarig för att en organisation upprättas
för den interna kontrollen samt att regler och anvisningar för den interna kontrollen antas.

2.1.2.

Bedömning

Bolagets styrelse har inte antagit regler och anvisningar för den interna kontrollen.
Bolaget saknar därmed regler, anvisningar och rutiner avseende den interna kontrollen i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om intern kontroll.

2.2. Organisation och ansvar avseende den interna
kontrollen är definierade på ett tydligt sätt
2.2.1.

Iakttagelser

Av reglementet för intern kontroll framgår kommunstyrelsens, nämndernas/bolagens och
förvaltningschefens/verkställande direktörens ansvar.
Bolaget har en internkontrollplan för ekonomifunktionen och personalfunktionen. Planen
har inte fastställts av bolagets styrelse.
Av internkontrollplanen framgår följande:
- Ansvarig för att kontrollen utförs.
-

Med vilken frekvens eller vid vilken tidpunkt då kontrollen ska utföras.

-

Resultatet av utförda kontroller ska rapporteras till styrelse och VD.

2.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att roller och ansvar för den interna kontrollen inom bolaget som helhet inte
är definierade på ett tydligt sätt. Det grundar vi på att det saknas regler, anvisningar och
rutiner som innefattar organisation och ansvar för den interna kontrollen. I nuvarande
internkontrollplan framgår endast roller och ansvar för varje kontrollåtgärd.
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2.3. Det genomförs kontinuerliga väsentlighets- och
riskanalyser av verksamheten och dessa beaktas i
den interna kontrollprocessen
2.3.1.

Iakttagelser

Av reglementet framgår att nämnden/bolaget ska som grund för sin styrning genomföra
riskbedömningar för sin verksamhet.
Väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten har inte beaktats i framtagandet av bolagets internkontrollplan.
Risk- och sårbarhetsanalyser har genomförts för en tid sedan inom El/fjärrvärmeverksamheten samt VA-verksamheten. Men dessa har inte uppdaterats och har inte beaktats i bolagets interna kontrollprocess.
Bolagets nuvarande internkontrollplan omfattar enbart ekonomi- och personaladministrativa processer och rutiner.

2.3.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontinuerliga väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten bör genomföras och beaktas i internkontrollprocessen för att bolaget ska upprätthålla en tillräcklig
intern kontroll.
Det är väsentligt att internkontrollprocessen omfattar även verksamhetsrelaterade processer och rutiner för att bolaget ska upprätthålla en tillräcklig intern kontroll.

2.4. Det genomförs styr- och kontrollåtgärder i enlighet med antagen internkontrollplan
Bolagets nuvarande internkontrollplan innehåller en blandning av kontrollåtgärder och
beskrivningar av rutiner. Den beskrivs som en del av det vardagliga arbetet.
I samband med intervjuer har även beskrivits att resultatet av utförda kontroller dokumenteras hos respektive medarbetare som utför kontrollen.

2.4.1.

Bedömning

Vi bedömer att bolagets nuvarande rutiner för styr- och kontrollåtgärder bör utvecklas för
att den interna kontrollen ska vara tillräcklig. Det baserar vi på att nuvarande internkontrollplan enbart delvis innehåller kontroller samt att resultatet av utförda kontroller inte
finns dokumenterat på ett samlat sätt och att slutrapportering inte sker till styrelse eller
VD.

2.5. Det finns rutiner för uppföljning av interna kontrollplaner
Utdrag ur kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll:
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden/bolagsstyrelsen i den omfattning som fastställts i
internkontrollplanen.
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Nämnden/ bolaget ska senast i samband med årsanalysens upprättande rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden/bolaget till
kommunstyrelsen.
Det sker ingen sammanfattande uppföljning av utförda kontroller. Återrapportering till
bolagets styrelse eller till kommunstyrelsen har inte skett.

2.5.1.

Bedömning

Vi bedömer att det saknas ändamålsenliga rutiner för uppföljning av internkontrollplanen.
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3.

Granskning av intern kontroll

Revisionell bedömning

Är Borgholm Energi AB:s interna kontroll tillräcklig?
Vi bedömer att Borgholm Energi AB:s arbete med intern kontroll med utgångspunkt i
kommunens reglemente för intern kontroll inte är tillräcklig.
Det baserar vi på följande:
-

Bolaget saknar regler, anvisningar och rutiner avseende den interna kontrollen i
enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll.

-

Roller och ansvar för den interna kontrollen inom bolaget som helhet är inte definierade på ett tydligt sätt. Det grundar vi på att det saknas regler, anvisningar och
rutiner som innefattar organisation och ansvar för den interna kontrollen. I nuvarande internkontrollplan framgår endast roller och ansvar för varje kontrollåtgärd.

-

Väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten bör genomföras kontinuerligt och
beaktas i internkontrollprocessen för att stärka bolagets interna kontroll. För att
upprätthålla en tillräcklig intern kontroll är det väsentligt att internkontrollprocessen omfattar även verksamhetsrelaterade processer och rutiner.

-

Bolagets nuvarande rutiner för styr- och kontrollåtgärder bör utvecklas för att den
interna kontrollen ska vara tillräcklig. Det baserar vi på att nuvarande internkontrollplan enbart delvis innehåller kontroller samt att resultatet av utförda kontroller inte finns dokumenterat på ett samlat sätt och att slutrapportering inte sker till
styrelse eller VD.

-

Det saknas ändamålsenliga rutiner för uppföljning av internkontrollplanen. Återrapportering till bolagets styrelse eller till kommunstyrelsen har inte skett.

2016-02-16

Pär Sturesson

Malin Kronmar

Uppdragsledare

Projektledare
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Årshjul - aktivitetsplan för kommunfullmäktige 2016
Januari
- revisorerna info
- biblioteksplan
Borgholms kommun
2016-2020
- revidering av
uteserveringspolicy

Januari
18

Februari
15

Mars
- revisorerna info
- motioner
- Redovisning oavslutade
motioner/ mbförslag
- Uthyrningspolicy
- Uteserveringspolicy
- Enhet integrationssamverkan
- Reglemente för miljöoch hållbarhetsber.
- Prioriterat statsbidrag
Mars
14
April
18

Februari
- revisorerna info
- Regionkommun
- Reviderad förbundsordning ÖKF
- Nya taxor för tillsynsverksamheten, rtj
- tillsättande av tillfällig
Demokratiberedning
- motioner

Maj
- revisorerna info
- INFO – GYF
- INFO – SBN
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT

Augusti
- revisorerna info
Info KS

Maj
16

Augusti
22

April
- revisorerna info
- ÅRSREDOVISNING
- tilläggsbudget

Juni
13

Juni
- revisorerna info

Oktober
- revisorerna info
- INFO - UN
- Redovisning oavslutade
motion/medborgarförslag
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT

December
- revisorerna info
- INFO – BEAB

Oktober
September 17
12

November
21

December
12

September
- revisorerna info
- INFO - SN
-

November
- revisorerna info
- Budget 2017
- Delårsrapporter

Enligt Kommunallagen 3 kap 15 § ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem (delegation genom
reglementen) – därför finns information från nämnderna upptagna på årshjulet. Nämnderna ska då genom sina balanserade styrkort redovisa sin verksamhet (utifrån av
fullmäktige antagna strategiska mål) och även återredovisa beslut som de därutöver har fått av kommunfullmäktige (bifallna motioner)
Aktivitetsplanen fylls kontinuerligt på med aktuella ärenden.

