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Granskningsrapport
Till årsstämma i
Borgholm Energi Elnät AB
Org nr 556020-7622

Granskningsrapport för år 2015
Vi har granskat verksamheten under år 2015
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagens 11 kap. och god revisionssed i kommunal
verksamhet.
Vi har tagit del av styrelsens protokoll under år 2015. Vidare har verksamheten granskats
utifrån bolagets bolagsordning och ägardirektiv.
Vi har under året träffat representanter för bolaget.
Vi har under året särskilt granskat bolagets arbete med intern kontroll.
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att arbetet med den interna kontrollen kan systematiseras
och dokumenteras på ett bättre sätt.
Denna granskningsrapport är upprättad av Anders Marell, Jan Engelholm, Per Modig och Jan
Hellroth- av kommunfullmäktige i Borgholms kommun utsedda lekmannarevisorer i Borgholm
Energi AB.

Borgholm den 15 mars 2016
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 55

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-22

46-71

Dnr 2014/210-041 KS

Årsredovisning 2015.
T f ekonomichef Linda Kjellin och controller Mattias Sundman redogör för
årsredovisning 2015 i sin helhet och för respektive verksamhet.
Av årsredovisningen framgår bland annat följande
● Kommunens totala resultat blev 29,1 mkr.
● Kommunkoncernens totala resultat uppgick till 36,4 mkr.
● Under 2015 investerades det för 32,2 mkr.
Det noteras att redovisningen kommer att kompletteras med text avseende
miljö- och hållbarhetsberedningen till kommunfullmäktiges behandling.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisningen för år 2015.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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www.pwc.se

Sophie Wigren
Revisionskonsult
Caroline Liljebjörn
Certifierad kommunal
revisor
Pär Sturesson
Certifierad kommunal
revisor
5 april 2016
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1.

Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 ab). Årets resultat uppgår till 29,1 mnkr (11,1 mnkr).
I årsredovisningen redovisas vision 2020 och övergripande mål. Verksamhetsmålen
omfattar områdena medborgare, verksamhet & process, lärande & förnyelse samt
ekonomi.
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. Samtliga tre
finansiella mål bedöms vara uppfyllda över en femårsperiod.
Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens
uppfyllelse som mycket svag. Endast 2 mål av 16 redovisas som uppfyllda, d.v.s.
12,5 %. 68,8 % av målen redovisas som delvis uppfyllda. Vi saknar underlag för hur
bedömningen av måluppfyllelsen är gjord. Vidare saknar vi beskrivningar vad som
gör att målen delvis är uppfyllda samt vilka åtgärder som vidtas för att förbättra
måluppfyllelsen.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i huvudsak uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för
årsredovisningens upprättande.
När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas
på det sätt som fullmäktige bestämmer.

2.2.

Revisionsfråga och metod

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.



Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet
med balanskravets regler?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning



sammanställd redovisning
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål
för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.
Nämndernas redovisning av sitt uppdrag har inte granskats inom ramen för
årsredovisningen utan ingår istället i granskningen av den övergripande
ansvarsutövningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att
andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en
granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är
tillräcklig.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med
kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med
utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner
och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing).
Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av
räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.
Kommunstyrelsen fastställde årsredovisningen 2015-03-22 och fullmäktige
behandlar årsredovisningen 2015-04-18.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig.

2.3.

Revisionskriterier

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8
kap 18 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige.
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen



Kommunal redovisningslag



Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning



Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och
ekonomiska ställning

3.1.1.
3.1.1.1.

Förvaltningsberättelse
Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmer med kraven i KRL. Vi anser att samtliga delar i
förvaltningsberättelsen kan utvecklas ytterligare avseende analysen såväl av
verksamhet som av ekonomi.
Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.
Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste
åren. Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och
pensionsmedelsförvaltning. Under avsnittet ”Ekonomi” redovisas finansiella
nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning i det finansiella
perspektivet.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en
utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. I förvaltningsberättelsen
återfinns en avstämning av de finansiella målen som till delar beskriver
kommunens ekonomiska ställning. Vidare redovisas likviditet och soliditet i
förvaltningsberättelsen. Den ekonomiska ställningen bör även analyseras i
förhållande till andra kommuner.
Händelser av väsentlig betydelse
I förvaltningsberättelsen redovisas händelser som inträffat under och delvis efter
räkenskapsåret.
Förväntad utveckling
Av årsredovisningen framgår i begränsad omfattning den förväntade utvecklingen
inom olika verksamheter. Vi anser att kopplingen bör göras tydligare till hur detta
kommer att påverka kommunens ekonomi och prioriteringar inom olika områden.
Väsentliga personalförhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt
åldersindelad. Sjukfrånvaron har ökat från 6,87 % år 2014 till 7,15 % år 2015.
Vi bedömer att avsnittet bör utvecklas och omfatta arbetsmiljö, rehabilitering,
personalrörlighet, förmåner med mera.
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Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i
koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2.
Pensionsredovisning
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.1.
Upplysningar har även lämnats i årsredovisningen om särskild avtalspension och
visstidspensioner i enlighet med RKR 2.1. Antalet personer med särskilda
pensionsavtal framgår av not 15.
Andra förhållanden som har betydelse för styrning och
uppföljning av verksamheten
Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål.
Information om kvalitet och måluppfyllelse redovisas under respektive
styrelsen/nämnd.
Utöver ekonomiska nyckeltal har inga andra nyckeltal redovisats. Olika typer av
nyckeltal skulle vara relevant att visa från olika verksamhetsområden. Detta bör på
ett tydligare sätt framgå av förvaltningsberättelsen. Sammantaget görs därför
bedömningen att redovisningen av utfallet för god ekonomisk hushållning i ett
verksamhetsperspektiv är bristfällig. Hur kommunstyrelse och nämnder arbetar
med styrning och uppföljning bör även beskrivas i förvaltningsberättelsen.

3.1.1.2.

Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
årets investeringar. Större investeringsprojekt beskrivs i anslutning till
investeringsredovisningen. Vi anser att större budgetavvikelser bör kommenteras i
större utsträckning.

3.1.1.3.

Driftredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget.
Nämndernas budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per
sista augusti redovisas i tabellen nedan:
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Driftredovisning per
nämnd, tkr
Kommunstyrelse

-125184

Budgetavvikelse
836

Prognosavvikelse
2595

-1462

-1632

-25

145

0

100

33

-67

2015

Budget

Prognos

-122589

-123425

Övriga nämnder

-1487

Borgholms Slott

33

Utbildningsnämnden

-159612

-161566

-161173

1954

1561

Socialnämnden

-252108

-251788

-256113

-320

4005

-10286

-9733

-9455

-553

-831

-1290

-1241

-1227

-49

-63

-547339

-549215

-554684

1876

7345

Samhällsbyggnadsnämnden
Bostadsanspassning
Summa nämnderna

I anslutning till driftredovisningen kommenteras styrelsens och nämndernas
avvikelser. För att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning så är det av
vikt att styrelsen och nämnderna håller sig inom de budgetramar som de får av
fullmäktige.

3.1.2.

Balanskrav

Bedömning och iakttagelser
Vi instämmer i kommunens bedömning att balanskravet har uppfyllts
Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har i huvudsak
skett enligt 4 kapitlet i kommunal redovisningslag, men uppställning följer inte den
struktur som anges i 4 kap 3 a § kommunal redovisningslag. Vi bedömer att
avstämningen underlättas om strukturen följs.

3.1.3.

God ekonomisk hushållning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god.
Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens
uppfyllelse som mycket svag.
I årsredovisningen redovisas vision 2020 och övergripande mål. För nämnderna
redovisas vision och målsättning samt verksamhetsmål. Verksamhetsmålen
omfattar områdena:


Medborgare



Verksamhet & process



Lärande & förnyelse



Ekonomi.

3.1.3.1.

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål
som fastställts i budget 2015:
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Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige i
budget 2015

Utfall 2015

Måluppfyllelse

Ekonomin ska utgöra begränsningen för
verksamheten

Kommunen uppvisar ett
positivt resultat. Resultatet
uppgår till 29,1 mnkr.

Målet är uppnått

Investeringarna ska självfinansieras

Resultat och avskrivningar
ger ett utrymme för
investeringar på 198,1
mnkr. Investeringarna
uppgår till 124,2 mnkr.

Målet är uppnått.

Årets resultat ska under en femårsperiod i
genomsnitt motsvara minst 2 % av skatter
och bidrag.

Årets kostnader ska som
mest vara 98 % i
förhållande till skatter och
bidrag. Målet uppnås då
inget av åren har över
98 %.

Målet är uppnått.

Vi instämmer i kommunens bedömning att samtliga finansiella mål är uppnådda.

3.1.3.2.

Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs avstämning av mål för verksamheten enligt följande:


Uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt

Måluppfyllelsen ser ut enligt följande:
Uppfyllt Delvis
Ej
uppfyllt uppfyllt
Kommunstyrelsen
3
1
Socialnämnden
4
Utbildningsnämnden
2
2
Samhällsbyggnadsnämnden
4
Totalt
2
11
3
Procent
12,5 % 68,8 % 18,7 %
Vi saknar underlag för hur bedömningen av måluppfyllelsen är gjord. Vidare saknar
vi beskrivningar av vad som gör att målen delvis är uppfyllda samt vilka åtgärder
som vidtas för att förbättra måluppfyllelsen. Vi noterar att kommunen under år
2016 kommer att arbeta med målformuleringarna. Sammantaget gör vi
bedömningen att måluppfyllelsen är mycket svag.
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3.2.

Rättvisande räkenskaper

3.2.1.

Resultaträkning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i
enlighet med god redovisningssed.
I december betalades ett tillfälligt generellt statsbidrag ut, som uppgick till
50,0 mnkr för Borgholms kommun. Bidraget avser år 2015 och 2016 enligt
riksdagens beslut, och i bokslutet för år 2015 har 3,8 mnkr intäktsförts, vilket
motsvarar 1/13-del. Vi konstaterar att hanteringen stämmer överens med
riksdagens beslut och RKR:s yttrande.
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets
resultat.
Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år, budget och
prognos från augusti 2015.

Verksamhetens intäkter

Utfall
2015
135,2

Utfall
2014
109,4

Budget
2015
84,0

Prognos
2015
114,3

Verksamhetens kostnader

-666,7

-643,5

-629,7

-661,9

-24,0

-18,8

-23,1

-19,3

-555,5

-552,9

-568,8

-566,9

402,5

382,3

403,3

402,8

Resultaträkning

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Summa skatter och statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

184,3

184,8

183,1

180,1

586,8

567,1

586,4

582,9

2,9

3,2

2,1

3,8

-5,1

-6,3

-8,0

-4,5

29,1

11,1

11,7

15,3

En analys av händelser, förändrade redovisningsprinciper och ”opåverkbara” poster
som haft väsentlig påverkan på skillnaden mellan åren redovisas nedan.


Verksamhetens intäkter har ökat med 25,8 mnkr jämfört med föregående år.
Det beror på högre bidrag och ersättningar från Migrationsverket med 16,3
mnkr, återbetalning av premier för AFA-försäkring avseende år 2004 med 4,4
mnkr samt högre intäkter från hamnar med 2,8 mnkr.



Verksamhetens kostnader har ökat med 23,1 mnkr jämfört med föregående
år. Ökningen beror på högre personalkostnader till följd av ordinarie
löneökning och ökat antal anställda med 21 årsarbetare. Kostnaderna för
externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen har ökat med ca 6,0
mnkr.
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Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 19,7 mnkr eller 3,5 %
jämfört med föregående år.

Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 3,5 % medan verksamhetens
nettokostnader endast ökat med 0,5 %. Verksamhetens nettokostnader utgör 94,7 %
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Exklusive jämförelsestörande poster har verksamhetens nettokostnader ökat med
1,9 % och utgör 96,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

3.2.2.

Balansräkning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättning, skulder och eget kapital.
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Bilagor och
specifikationer finns i tillräcklig omfattning.
Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är
fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i
KRL.
Följande poster kommenteras:


Under året har en fördjupad granskning gjorts av materiella
anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. I granskningen gjordes den
revisionella bedömningen att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställer att
räkenskaperna är rättvisande avseende materiella anläggningstillgångar. Det
baserar vi på att god redovisning följs avseende aktiveringar och
förbättringar, utrangeringar och avyttringar samt värdering av materiella
anläggningstillgångar. Därtill har komponentavskrivning införts för
verksamhetsfastigheter, som är den huvudsakliga anläggningstypen.
Komponentavskrivning bör införas för återstående anläggningstyper som
innehåller väsentliga komponenter. Det bör finnas en strategi för hur
övergången ska ske.



Vi bedömer att redovisningen av markreserv och exploateringsmark i
huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. Intäkter för såld
tomtmark redovisas i resultaträkningen. Om det finns ett anskaffningsvärde
för marken matchas det mot försäljningssumman.
Utgifter för tillgångar som ska kvarstå i kommunens ägo bör klassificeras
som anläggningstillgångar. I de fall kommunen exploaterar egen mark till
exempel för villatomter bör utgifter för iordningsställande av tomtmarken
klassificeras som omsättningstillgång och matchas mot försäljningsintäkten.



Posten avsättning för pensioner har minskat med 14,4 mnkr vilket beror på
att den del av avsättningen från år 1998-1999 som avser individuella valet
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har betalats in till pensionsförvaltare. Under år 2015 har de förtroendevalda
som omfattas av de nya riktlinjerna för pensioner (OPF-KL) registrerats hos
pensionsförvaltaren.


3.2.3.

Kommunen har under året anpassat sin redovisning av finansiell leasing i
enligt med RKR 13.2. Leasade fordon som används i verksamheterna ingår i
materiella anläggningstillgångar med 3,2 mnkr. Ändringen har påverkat
resultatet med -0,5 mnkr och årets resultat med -0,7 mnkr vilket framgår i
avsnittet ”Redovisningsprinciper”.

Kassaflödesanalys

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och investeringar samt att noter finns i tillräcklig omfattning.
Vi bedömer att överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar
av årsredovisningen.
Årets kassaflöde uppgår till 71,8 mnkr jämfört med 28,7 mnkr föregående år.
Kommunens likvida medel uppgår vid årets slut till 109,1 mnkr jämfört med
37,2 mnkr föregående år.

3.2.4.

Sammanställd redovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens
ekonomiska ställning och åtaganden. Vi bedömer även att konsolideringen av
underliggande enheter beskrivits på ett korrekt sätt och att olikheter i redovisningsprinciper mellan enheter beskrivits samt att effekten framgår.
Vi bedömer att KRLs krav uppfyllts såväl avseende 8.1 som 8.2 samt att
rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning har följts. I den
sammanställda redovisningen framgår särskilda upplysningar om ekonomi och
verksamhet om koncernföretagen och dessa ger en samlad bild av de ekonomiska
engagemangen i koncernföretagen.

3.2.5.

Tilläggsupplysningar

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att:


Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens
intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.



Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god
redovisningssed i övrigt.
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2016-04-05

__________________________
Caroline Liljebjörn
Projektledare

___________________________
Pär Sturesson
Uppdragsledare
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 52

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-22

46-71

Dnr 2016/21-043 KS

Begäran om tilläggsbudget eller taxehöjning för el till husbilar,
Gata/park Borgholm Energi AB.
Styrelsen för Borgholm Energi AB föreslog 2016-01-14 § 5
kommunfullmäktige
att bevilja en tilläggsbudgetering på 160 tkr eller höja taxan till 40 kronor/
dygn.
Av beslutet framgår att arbetet med att ta fram en budget för 2016 var
direktivet från kommunstyrelsen till bolaget att öka intäkterna för husbilar och
båtar med 500 tkr. För att uppnå detta föreslog styrelsen bland annat den 7
oktober 2015, § 291, att höja avgiften för el till husbilar till 40 kr/dygn från 20
kr/ dygn. Höjningen motiverades också med att den är nödvändig för att få
kostnadstäckning, eftersom elen kostar mer än 20 kr/dygn för husbilar.
Kommunfullmäktige antog dock inte denna ändring, utan elen kommer
fortsatt att kosta 20 kr/dygn. Följden av detta beslut blir att intäkterna blir 160
tkr lägre för Gata-Park under 2016.
För att få kostnadstäckning bör kommunfullmäktige antingen bevilja
tilläggsbudgetering på 160 tkr, eller besluta om höjning av taxan.
Vid dagens sammanträde redogör servicechef Hans Johannesson för ärendet.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) tillstyrker taxehöjning till 40 kronor/dygn.
Sofie Loirendal (FÖL) och Leif Gerhardsson (S) avstyrker både tilläggsäskande och begäran om taxehöjning för att avvakta med hänvisning till
underhållsplanen.
Peder Svensson (C) tillstyrker tilläggsäskandet om 160 tkr.
Per Lublin (nÖP) meddelar att han avstår från att delta i beslutet och även
avstår från att delta i resten av sammanträdet.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, vilka ska ställas
under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
Loirendals och Gerhardssons förslag.

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-22

46-71

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå Borgholm Energi AB:s begäran om tilläggsbudget och
taxehöjning.

Protokollsanteckning
”Vi vill hellre höja eltaxan till 40 kr/dygn än subventionera en kommunal
verksamhet med 160 tkr i skattepengar. En höjning innebär även en
anpassning till omvärlden och prissättningen i det privata näringslivet. Vi
anser att kommunen inte ska konkurrera med näringslivet på olika villkor med
hjälp av medborgarnas pengar.
Marcel van Luijn, oppositionsråd, och Thomas Johnsson Moderaterna”
Deltagande i beslut
Per Lublin (nÖP) meddelar att han inte deltar i beslutet eftersom han inte fick
ordet när han begärt det och att han inte heller deltar i resten av sammanträdet.
_______________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 53

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-22

46-71

Dnr 2016/22-043 KS

Begäran om tilläggsbudget Teknisk service 2016, Borgholm Energi AB.
Styrelsen för Borgholm Energi AB föreslog 2016-01-12 § 2
kommunstyrelsen
att godkänna tilläggsbudgetering på 333 tkr för Teknisk Service.
Av beslutet framgår att budgetarna för 2015 i Borgholm Energi och
Borgholms kommun skiljer sig åt avseende bolagsgemensamma kostnader
för Teknisk Service på grund av ett missförstånd.
Borgholm Energi hade en högre budget än kommunen och när avstämningen
inför budgetarbetet 2016 gjordes, uttrycktes den i ”förändring från 2015”.
Förändringen var lika, men eftersom utgångspunkten var olika blev resultatet
olika. Det har lett till en skillnad mellan budgetarna på 333 tkr, varför bolaget
äskar om denna tilläggsbudget.
Fördelning enligt nedan:
Gata/Park
Fasighet
Kost
Lokalvård
SUMMA
BEAB
Kommunen
Differens

59 tkr
59 tkr
65 tkr
149 tkr
333 tkr

Budget 2015
2 841
2 508
333

Ändring Budget 2016
-586
2 255
-586
1 922
333

Vid dagens sammanträde redogör t f ekonomichef Linda Kjellin för det arbete
som ekonomavdelningen tillsammans med Borgholm Energis ekonomichef
genomfört med anledning av de bolagsgemensamma utgifterna. Vid arbete
överenskoms att de bolagsgemensamma kostnaderna för ekonomichef och
controller ska brytas ur och fördelas ut. Kommunen har korrigerat sin
budget. Kostnaderna som bolaget nu beräknat utifrån är inte aktuella utan
utgår från bolagets egna fördelningsnycklar.

Yrkanden
Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till tilläggsäskandet.
Leif Gerhardsson (S) och Mattias Carlsson (FÖL) yrkar avslag på tilläggsäskandet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, vilka ska ställas
under proposition.

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-22

46-71

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
Loirendals/Gerhardssons förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå Borgholm Energi AB:s begäran om tilläggsbudget.

_____________________________
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 56

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-22

46-71

Dnr 2016/58-043 KS

Begäran om tilläggsbudget och anvisning av medel,
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden begär 2016-02-25 § 44 om tilläggsanslag för
att kunna genomföra uppgifter under året som är ofinansierade i budget för
2016:
- 85 tkr för ökade nämndkostnader
- 200 tkr för vikarier i Servicecenter
- 80 tkr för revidering av MKB föp Byxelkrok
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått en utökad ram inför budget 2016,
dels för nya arbetsuppgifter för Servicecenter, Kontorsservice och
leasingbilar men också för kommunstyrelseuppdrag som tidigare varit
ofinansierade och medfört negativt årligt resultat.
I tjänsteskrivelse 2016-03-14 och vid dagens sammanträde redogör t f
ekonomichef Linda Kjellin för ärendet varvid framgår att de lokalkostnader
som avser företagshuset i Löttorp har under 2015 och 2016 delats mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen och belastat
respektive förvaltning med 12 tkr. Under 2015 så betalades det ut 31 tkr i
bilersättning, varav 22 tkr finns budgeterat för kostnadsersättningar.
Resterande del av underskottet förklaras av högre kostnader för arvoden,
resekostnader i samband med utbildning, samt mindre summor för
driftkostnader.
Budgeten för servicecenter är överflyttad från kommunstyrelsen till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Tidigare har inga vikariekostnader funnits
budgeterade. Ärendet har inte behandlats i budgetberedningen inför 2016.
Föp-arbetet hanterades i budgetberedningen och motivering till att beslutad
summa var lägre än det som äskades var att arbetet skulle fortgå men under
en längre period än planerat. Även Kart- och GIS verksamheten diskuterades
i budgetberedningen och beslutades att det inte skulle prioriteras under 2016.
Av tjänsteskrivelsen framgår att ekonomiavdelningen föreslår att tilläggsäskandena avslås i dagsläget och tas upp i budgetarbete inför 2017.

Vid sammanträdet noteras att begärda medel för revidering av MKB avser
anvisning av medel från kommunstyrelsens budget och inte
tilläggsbudgetering.
Yrkanden
Leif Gerhardsson (S) yrkar avslag på tilläggsäskandena och bifall till
Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-22

46-71

anvisning av medel till MKB.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 85 tkr för revidering av MKB avseende fördjupad översiktsplan
för Byxelkrok.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsbudget och
uppmana nämnden att återkomma med äskandena till budgetarbetet
inför år 2017.

_____________________________
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 60

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-22

46-71

Dnr 2015/114-100 KS

Revidering av Bullerpolicy för Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-04-07 § 142 till
samhällsbyggnadsförvaltningen
att revidera Bullerpolicy - riktlinjer för att förhindra förekomsten av ljudstörningar från serveringar, musikarrangemang m m (antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2012-06-27 § 128) utifrån principen att kommunens
bullerpolicy inte ska vara mer begränsande än andra turistkommuners.
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 2016-02-25 § 46 förslag till
reviderad bullerpolicy till kommunfullmäktige för antagande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta reviderad Bullerpolicy för Borgholms kommun.

Ersätter tidigare Bullerpolicy antagen av samhällsbyggnadsnämnden
§ 128/12.
_____________________________
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Policy för att minimera buller- och ljudstörningar
”Bullerpolicy”

35

Sammanfattning
I denna policy redovisas gällande riktvärden för buller som gäller nationellt och hur dessa ska
tillämpas i Borgholms kommun.
Borgholms kommun är en utpräglad sommar- och destinationskommun vilket innebär att det
särskilt under sommarhalvåret finns ett betydligt större utbud av musikarrangemang,
uteserveringar och andra aktiviteter. Under sommarhalvåret ökar även andra aktiviteter som
t.ex. trafikrörelser, båtsport m.m. som kan upplevas störande. Buller från t.ex. lantbruk,
fläktar och vindkraftverk upplevs också mer störande, eftersom många människor vistas mer
utomhus under denna tiden.
Denna policy syftar till att tydligt redovisa vilka riktlinjer och ramar som gäller för att dels
utveckla och stärka utbudet av utomhusserveringar och andra aktiviteter under
sommarsäsongen men också för att minimera störningar, klagomål och missnöje.
Varje ansvarig verksamhetsutövare, t.ex. musikarrangör eller någon som driver en
restaurang eller utomhusservering är skyldig att själv minimera störningar och klagomål.
Detta ska verksamhetsutövaren göra systematiskt genom ett egenkontrollprogram, som
beskriver hur den ansvarige genomför sin kontroll. Ett egenkontrollprogram kan se olika ut
beroende på vilken verksamhet som avses. I bilaga 1 finns ett exempel på hur ett
egenkontrollprogram för en mindre verksamhet kan se ut.
I denna policy finns riktvärden för










inomhusbuller
uteservering och musikarrangemang
industriverksamhet
vindkraftanläggningar
motorsportanläggningar och modellflyganläggningar
skjutbanor
byggarbetsplatser
trafik
lokala ordningsföreskrifter
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1. Inledning
Syfte
Syftet med bullerpolicyn är att man med hjälp av denna ska kunna utläsa vilka ljudnivåer som
är acceptabla, men också för att minimera störningar, besvär och skador hos människor på
grund av höga ljudnivåer eller buller. Policyn ska också vara ett underlag för
verksamhetsutövare att själva kunna kontrollera och reglera ljudstörningar och buller från
sina verksamheter. Med utgångspunkt från denna policy kommer ett riktat informationsblad
tas fram för nöjesverksamheter.

Bakgrund
Buller kan påverka vår hälsa negativt. Exempelvis kan buller störa vår nattsömn, leda till
irritation och sänka livskvaliteten, leda till stress, minska koncentrationsförmågan samt att
inlärningsförmågan försämras.
I dagens samhälle, särskilt i tätorterna, finns en mängd ljud som kan uppfattas som störande.
Störningskällan kan vara grannen, trafiken, industrier, fläktar, diskotek, krogar, konserter
(såväl inomhus som utomhus) eller en byggarbetsplats.
För att minimera att ljud från olika bullerkällor orsakar olägenhet för människors hälsa bör
riktvärden från Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten tillämpas.
Samhällsbyggnadsnämnden antog 2012-06-27 § 128 en bullerpolicy med riktlinjer för att
förhindra förekomsten av ljudstörningar från serveringar, musikarrangemang mm. Denna
policy är en revidering av den gamla bullerpolicyn utifrån principen att kommunens
bullerpolicy inte ska vara mer begränsande än andra turistkommuners.

Mål
Målet med policyn är att uppnå miljömålen.
Ett av de nationella och övergripande miljökvalitetsmålen är God bebyggd miljö, vilket
innebär att år 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt.
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö.
Generationsmålet är att år 2050 ska:
 boende- och fritidsmiljön, samt så långt som möjligt arbetsmiljön, uppfylla samhällets
krav på gestaltning, frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft
 människor inte utsättas för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga
radonhalter och andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
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2. Inomhusbuller
Inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna
råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).
I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 §
miljöbalken (1998:808) vad gäller buller inomhus.
Dessa allmänna råd gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus.
Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som
används som sovrum. De allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller
annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende.

Tabell 1. Riktvärden för buller inomhus. Samtliga värden anges i dBA.

Buller Inomhus

Bostäder, hotell, vård- och
undervisningslokaler

Maximalt ljud, LAFmax1
Ekvivalentnivå, LAeq,T2
Ljud med inslag av toner, LAeq,T2
Ljud från musikanläggningar, LAeq,T2

45 dB
30 dB
25 dB
25 dB

1 Den
2

högsta A-vägda ljudnivån.
Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

Ekvivalent (kontinuerligt) buller från till exempel fläktar bör inte låta mer än 30 dBA inne i
bostaden. Om bullret innehåller inslag av urskiljbara toner, som till exempel från musik,
skärps det ekvivalenta riktvärdet med 5 dBA. Riktvärdet för maximala ljudtoppar ligger på 45
dBA. Folkhälsomyndigheten har också angett nio (9) tersband på låga frekvenser som alla
har egna riktvärden.
Riktvärden för inomhusbuller ska hållas oberoende vilken som är bullerkällan.

3. Uteservering och musikarrangemang
Ljudstörningar
Höga ljudnivåer, exempelvis från musik, kan skapa stora problem för närboende. Ostörd
sömn är viktigt för människors hälsa och välbefinnande. Ljudnivån kan på grund av nöjeslivet
ofta orsaka störningar. Störningar kommer dock inte enbart från musikanläggningar på
restauranger, pubar, danslokaler och liknande utan även från all kringverksamhet,
exempelvis från trafik och människor. Störningarna kan dels bero på att ljudet transporteras i
luften samt att stomljud transporteras i den fastighet där ljudkällan finns.
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Miljöbalken
Störningar från musikljud kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet
för människors hälsa avses ”en störning som enligt medicinsk eller
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.
Enligt miljöbalken är det den som driver en verksamhet som är skyldig att visa att lagen följs.
Varje verksamhetsutövare som ansvarar för musikarrangemang eller ansvarar för någon
verksamhet med förstärkt ljud utom- eller inomhus bör ha ett egenkontrollprogram för att
regelbundet kontrollera och minimera störningar.
Egenkontrollen syftar till att för höga ljudnivåer inte ska skada människor som bevittnar
arrangemanget eller inte störa människor i omgivande bostäder eller i andra verksamheter.
Egenkontrollprogrammet kan vara utformat på olika sätt och ska vara anpassat till den
specifika verksamheten. Till exempel kan egenkontrollprogrammet bestå av regelbunden
ljudmätning och registrering vid musikarrangemang, ljudmätning vid omgivande bostäder,
egna rutiner att se till att dörrar och fönster stängs och att musikanläggningar utomhus
stängs av vid bestämda klockslag. Ett exempel på vad ett egenkontrollprogram kan
innehålla finns i bilaga 1.

Folkhälsomyndighetens riktvärden
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoMHFS 2014:13) omfattar riktvärden för
bedömning av olägenhet för människors hälsa, för buller inne i bostäder inklusive riktvärden för
lågfrekvent buller. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15)
innehåller riktvärden för ljudnivåer på t.ex. diskotek och konserter.

Borgholm kommuns riktlinjer
Folkhälsomyndighetens allmänna råd ger en god grund för att reglera vilka ljudnivåer som kan tillåtas
från olika verksamheter, och vilka nivåer som därmed också bör tålas av omgivningen. Borgholms
kommun tillämpar Folkhälsomyndighetens riktvärden vid klagomål.
För att undvika att riktvärdet inomhus överskrids ska ljudnivån 50 dBA ekvivalent tillämpas utanför
närliggande bostäder, rumsuthyrningar eller hotell. Detta är ett lämpligt värde som kan ingå i
och kontrolleras inom verksamhetens egenkontroll. Observera att detta är en utgångspunkt, till
exempel dämpas inte basljud lika lätt av fönster och fasader. Förekommer låga frekvenser eller andra
subjektiva ljudstörningar kan de bedömas som en olägenhet för människors hälsa även om den
ekvivalenta ljudnivån är låg. Andra ljudnivåer kan tillämpas vid speciella omständigheter och vid
tillfälliga arrangemang.
De högsta rekommenderade ljudnivåerna grundar sig på de nationella riktvärdena samt på erfarenheter
från andra kommuner. Om en verksamhet stör sin omgivning kan samhällsbyggnadsnämnden
förelägga om åtgärder eller till och med förbjuda verksamheten.

Riktvärden vid bedömning av olägenhet för buller inomhus
Högsta ljudnivån inne i en bostad (sov- och vardagsrum), orsakad av luft- eller stomljud i fastigheten
och där ljudkällan finns i samma fastighet, får uppgå till högst 25 dB(A) Leq. Samma krav på högsta
tillåtna ljudnivå som gäller vid bostäder gäller också i de utrymmen som används som sovrum i hotell
eller annat tillfälligt boende. I dessa sammanhang bör tillfälligt boende jämställas med permanent
bostad även om boendet inte är permanent.
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Tillfälliga arrangemang
Samma riktlinjer som gäller för musik från restauranger, pubar och danslokaler bör i möjligaste mån
även gälla för tillfälliga arrangemang, exempelvis konserter, marknader med musikunderhållning, etc.
Sådana arrangemang faller delvis utanför miljöbalkens tillämpningsområde eftersom de är tillfälliga.
Samhällsbyggnadsnämnden kan dock ställa krav för varje enskilt arrangemang vid remissförfarandet för
tillståndsgivning (exempelvis vid upplåtelse av mark, alkoholtillstånd, etc.). Vad som kan anses vara
”tillfälligt” får avgöras från fall till fall. Generellt kan tillfälligt arrangemang avses sådant som endast
förekommer någon eller några gånger under en period. Ett arrangemang som förekommer en eller flera
gånger per vecka anses inte vara tillfälligt.

Tinnitus (öronsus)
Varje år skadas hundratals barn och ungdomar i Sverige så allvarligt av höga ljud, bland annat på
diskotek och vid konserter, att de måste söka specialistvård. Därför är det viktigt att discjockeys och
arrangörer som anlitas har tillräckliga kunskaper!
Buller från diskotek, konserter, träningslokaler och liknande regleras i
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15) och gäller
såväl inom- som utomhus.

Tabell 2. Riktvärden för buller från musikarrangemang, samtliga värden anges i dBA, frifältsvärde.

Buller från
musikarrangemang

Lokaler och platser dit barn under
13 års ålder inte har tillträde

Maximalt ljud, LAFmax1
Ekvivalentnivå, LAeqT2

115 dB
100 dB

Lokaler och platser dit både
barn och vuxna har tillträde
110 dB
97 dB3

1

Den högsta A-vägda ljudnivån.
Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).
3 Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn, s.k. knattediskotek eller liknande. Där
bör ekvivalenta A-vägda ljudnivåer under 90 dB alltid eftersträvas.
2

4. Buller från industriverksamhet
Externt industribuller regleras i Naturvårdsverkets rapport 6538 Vägledning om industri- och
annat verksamhetsbuller.
Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska
göras i varje enskilt fall. Se kapitlet Viktiga begrepp vid tillsyn och prövning av bullrande
verksamheter i rapporten för mer information om vad som ingår i bedömningen.
Nivåerna i tabell 3 bör i normalfallet vara vägledande för bedömning av om buller
utgör en olägenhet men det kan finnas skäl att tillämpa andra nivåer än tabellvärdena, såväl
högre som lägre, liksom andra tider.
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Tabell 3. Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde.
Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler. De
gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.

Utgångspunkt för
olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor
och vårdlokaler

Leq dag (06-18)

Leq kväll
(18-22) samt lör-,
sön- och helgdag
(06- 18)

Leq natt (22-06)

50 dBA

45 dBA

40 dBA

Vägledningen omfattar buller från industrier och andra typer av verksamheter som bullrar på
ett liknande sätt. Här ingår både stora fabriksanläggningar och mindre installationer som
fläktar, kompressorer och värmepumpar. Vägledningen kan användas även för viss trafik
inom och i anslutning till ett verksamhetsområde.
Vägledningen är inte framtagen för buller från lek och idrottsutövning eller för musik och sorl
från restauranger och evenemang såsom konserter, idrottstävlingar med mera.
Utöver detta gäller:
• Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06
annat än vid enstaka tillfällen.
• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens
buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete,
lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter bör värdena i tabell 3 sänkas med 5 dBA.
• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör
den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten
pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även
vid kortare händelser.
Finns gamla tillståndsbeslut eller godkänd anmälan enligt miljöbalken för en industri, som
anger andra rikt- eller gränsvärden för buller än de samhällsbyggnadsnämndens policy
anger, tillämpas dessa.

5. Buller från vindkraftverk
Buller från vindkraft regleras i Naturvårdsverkets vägledning om beräkning, mätning och
riktvärden för ljud från vindkraft.
Enligt Naturvårdsverket bör buller från vindkraft vid bostäder inte vara högre än 40 dB. Detta
är också det värde som vanligen anges i tillståndsbeslut för vindkraftanläggningar. I områden
där ljudmiljön är särskilt viktig, där bakgrundsljudet är lågt och där låga ljudnivåer
eftersträvas, bör ljud från vindkraftverk enligt Naturvårdsverket inte överskrida 35 dBA.
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6. Buller från motorsportanläggningar och modellflyganläggningar
Naturvårdsverket har i allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och
banor för provning av motordrivna fordon (NFS 2004:16) angivit riktvärden för buller.
Råden kan också ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått om
störning av buller från andra verksamheter såsom
- anläggning för uppvisning eller demonstration av fordon
- anläggning för radiostyrda bil-, båt- och flygmodeller.

7. Buller från skjutbanor
Naturvårdsverket har i allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15) angivit
riktvärden för buller från skjutbanor för finkalibrig ammunition (< 20 mm). Läs allmänna rådet
för mer information.

8. Buller från byggarbetsplatser
Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). Läs
allmänna rådet för mer information.

9. Trafikbuller
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar
och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmelser när det
gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader.

Riktvärden för flygtrafik
Buller är det mest påtagliga miljöproblemet i flygplatsens omgivning. Till flygbuller räknas
flyget till och från flygplatsen samt starter och landningar men inte buller från taxning av
flygplan, motorkörning, servicefordon och annan markverksamhet.
Naturvårdsverket har angivit riktvärden för buller från flygtrafik som vägledning för
myndigheter. Riktvärdena finns i allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om
tillståndsprövning av flygplatser (NFS 2008:6) och bygger på forskning och utredningar om
hur människor upplever sig störda av flygbuller.
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10. Lokala föreskrifter
Borgholms kommun har även tagit fram lokala ordningsföreskrifter antagna av KF 2015-0518 § 78.

Störande buller
6§
Arbeten som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex maskingrävning,
stenkrossning, pålning och nitning, samt sådant arbete där kompressorer, pneumatiska
borrar och liknande motordrivna verktyg och redskap används får inte utan
polismyndighetens tillstånd äga rum på söndagar och helgdagar eller på vardagar mellan
klockan 21:00 och 07:00.

Högtalarutsändning
11 §
Information, reklam, propaganda, musik eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.

11. Bullermätning
Bullermätningar bör utföras av en person som har erforderlig kunskap om mätmetodik. Vid
förekomst av flera bullerkällor bör den totala ljudbilden beaktas.
I de riktvärden som redovisas är all mätosäkerhet och alla avvikelser inräknade, d.v.s.
mätvärden 1 dB över riktvärdet är ett överskridande, och ska åtgärdas om
samhällsbyggnadsnämnden anser det skäligt. Vid rapportskrivning och liknande ska alla
uppmätta ljudnivåer som redovisas vara avrundade till heltal. I något fall har det ansetts att
avsteg från gällande mätstandard måste göras, t ex för att få en ökad mätsäkerhet.

Mätmetoder för inomhusbuller
Svensk standard SS EN ISO 10052-2004 ”Byggakustik – Fältmätningar av luft och
stegljudsisolering samt buller från installationer – Överslagsmetod”. Riktvärdena ska
tillämpas i bostadsrum (sov- och vardagsrum) men gäller inte i kök och badrum.

Höga ljudnivåer från musik
SP-INFO 2004:45 Reviderad 2014 ”Mätning av höga ljudtrycksnivåer – Mätmetod för
diskotek, konserter och andra arrangemang med publik”.

Industribuller
Mätmetoden finns beskriven i ”Mätmetod för immissionsmätning av externt industribuller”.
Den publicerades 1984. Meddelande 6/1984.
Mätmetoden bör i tillämpliga delar kunna användas vid mätning av ljudnivåer från
byggplatser och motorsportbanor.
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Motorbanor
Bullernivåerna från motorbanor kan beräknas med hjälp av "Buller från motorsportbanor beräkningsmodell", Naturvårdsverkets meddelande 1983:8.

Skjutbanor
Mätmetod för skjutbanor finns beskrivet i NFS (2005:15) och buller från skjutbanor (SNV
1981:2).

12. Gällande lagstiftning och regelverk
Miljöbalken
Miljöbalken är ett lagrum som började gälla 1 januari 1999 och reglerar både miljö- och
hälsoskydd. När det gäller buller så är det främst miljöbalkens andra och nionde kapitel som
är tillämpbara.
Av andra kapitlet framgår de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. säger att den som ska
bedriva en verksamhet ska:
• kunna visa att verksamheten eller åtgärden inte medför någon olägenhetsrisk för
människors hälsa (bevisbörderegeln, 1 §),
• skaffa sig den kunskap som behövs om verksamheten eller åtgärden för att eliminera
olägenhetsrisken för människors hälsa (kunskapskravet, 2 §) samt
• vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att motverka skador och olägenheter för
människors hälsa (försiktighetsprincipen, 3 §)
I nionde kapitlet definieras olägenhet på följande sätt:
”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk
bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig” (3 §).
Till exempel är en fastighetsägare skyldig att tillse att fastigheten inte medför olägenhet för
människors hälsa (9 kap 9 §).
Enligt miljöbalken ska den som bedriver verksamhet fortlöpande genomföra egenkontroll på
sin verksamhet för att minimera riskerna för olägenhet.
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Förordningar och riktvärden
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommun antagna av Kommunfullmäktige
2015-05-18 § 78
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
Folkhälsomyndighetens riktvärden för ”buller inomhus” (FoHMFS 2014:13)
Folkhälsomyndighetens allmänna råd ”höga ljudnivåer” (FoHMFS 2014:15)
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53
Naturvårdsverkets rapport 6538 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller
Naturvårdsverkets vägledning om beräkning, mätning och riktvärden för ljud från vindkraft
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15)
Naturvårdsverkets riktvärden för Motorsport- och bilprovningsbanor (NFS 2004:16)
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15)
Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning
av flygplatser (NFS 2008:6)

13. Definitioner och begrepp
Bostadsrum
Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som
används som sovrum. (FoHMFS 2014:13)
Buller
Definieras som allt oönskat ljud.
Egenkontroll
Om en verksamhet kan leda till olägenhet för människors hälsa måste verksamhetsutövaren
utforma en egenkontroll enligt miljöbalken. Syftet är att få en strukturerad kontroll över sin
verksamhet för att minska hälsoriskerna för människor runtomkring. (26 kap. § 19 MB och
förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll).
Hotell
Avser alla de rum i ett tillfälligt boende som används för sömn och vila.
Kontor
Avser de rum i arbetslokaler som är avsedda för kontorsarbete, samtal och dylikt (NFS
2004:15).
Nyetablering
Som nyetablering räknas nybyggnad av byggnader och verksamheter.
Undervisningslokaler
Avser de rum där undervisning bedrivs och där en låg bullernivå eftersträvas. Med begreppet
avses inte gymnastiksal eller matsal.
Vårdlokal
Avser alla de rum i en vårdinrättning där vistelse sker under bostadsliknade former och där
en låg bullernivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn och vila samt rum för daglig samvaro.

Begrepp för ljudnivå
Ljud kan bestå av tonala komponenter, vilket innebär att ljudet har olika frekvenser. En ren
ton består av en specifik frekvens.
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Decibel
Decibel (dB) är enheten för ljudtrycksnivån (L). Decibelskalan är logaritmisk och beskriver
ljudets styrka i förhållande till en referensnivå.
Decibel A (A) är ljudtrycksnivån inom det hörbara frekvensområdet mätt med
frekvensvägningsfilter A.
Alla ljudnivåerna i bullerpolicyn anges i dBA – värdet.

Ekvivalent ljudnivå (eq)
Är den genomsnittlig A-vägda ljudnivån under en viss tid (T). Ekvivalentnivåvärdet ger ingen
information om ljudnivåns variation under mätperioden.
Med beteckningen LAeq (LAeqT) avses ekvivalentljudnivån, ett medelvärde över dygnstiden för
A-vägd ljudtrycksnivå och definieras som den konstanta ljudnivå som under en given tid ger
samma ljudenergi som en under samma tid varierande ljudnivå. LAeq är ett energimedelvärde
under 24 timmar.
Frifältsvärde
Frifältsvärdet är de värden på ljudnivåerna som inte påverkats av reflexer, exempelvis från
närliggande fasader.
Maximal ljudnivå (max)
Är den högst uppmätta ljudnivån under en mätperiod
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Bilaga 1 – Informationsblad till allmänheten
Egenkontroll av ljudnivåer
Du som verksamhetsutövare har ansvar för att själv kontrollera din verksamhet
genom den så kallade egenkontrollen.
Egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren ska ha kontroll över att:




miljöbalkens bestämmelser följs
beslut som gäller för verksamheten följs
verksamhetens påverkan på hälsan och miljön övervakas

Kortfattat innebär egenkontroll av ljudnivåer att ha rutiner för mätningar och andra kontroller,
att det ska finnas en tydlig och dokumenterad ansvarsfördelning av det organisatoriska
ansvaret: (vem som ansvarar för vad), samt att detta, tillsammans med mätresultat och
eventuella åtgärder etc., ska vara väl dokumenterat. Dokumentationen ska vara aktuell och
kunna visas upp vid samhällsbyggnadsförvaltningens inspektioner eller kunna skickas in på
begäran.

En bra och väl dokumenterad egenkontroll kan minska behovet av att granska din
verksamhet. Dessutom leder din egenkontroll förhoppningsvis till att dina besökare kan njuta
av musiken utan risk för hörselskador.

Konkret innebär det exempelvis att göra mätningar av ljudnivån och spärra ljudnivån vid
vissa gränser. Hur egenkontrollen utformas och dokumenteras beror på din verksamhets
omfattning och vilken påverkan verksamheten kan ha på människors hälsa.

Mer information:




www.borgholm.se
Folkhälsomyndighetens riktvärden för ”buller inomhus” (FoMHFS 2014:13)
SP-INFO 2004:45 Reviderad 2014 ”Mätning av höga ljudtrycksnivåer – Mätmetod för
diskotek, konserter och andra arrangemang med publik”.

Olika hjälpmedel vid ljudnivåmätning:
Instrument
Ljudnivåmätare

Ljudblockerare
Ljudnivå vid mixerbord
"Öra"

Kommentar
Momentanvärde och ekvivalentvärde ska kunna mätas.
Använd instrument som mäter, visar och lagrar uppmätta
ljudnivåer
Bryter inställt ljudnivåvärde eller stryper ljudet
Anger hur hög ljudnivån är ut ur anläggningen
Indikerar ljudnivån med lysdioder
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Här följer några exempel på sådant som bidrar till att hålla ljudet inom
föreskrivna nivåer:
Vem är ansvarig för musiken? Kunskap om vilken utrustning som används, risker med
höga ljudnivåer, hur hörselskador kan undvikas samt vilka riktvärden som gäller är viktigt.
Den som är ansvarig ska också ha befogenhet att vidta åtgärder vid behov. Använd
ljudnivåmätare för att själv kontrollera ljudnivån. Mätmetoder finns angivna i SP INFO
2004:45.
Vem sköter anläggningen? Discjockey/ljudtekniker kan själv ha kontroll över ljudnivån
genom att avläsa den vid mixerbordet. Värdet vid mixerbordet behöver korrigeras för att
motsvara det faktiska värdet där publiken vistas, se mätmetod SP INFO 2004:45.
Är högtalarna placerade så att besökarna inte kan vistas för nära? Beskriv i text eller
helst med skiss placering av högtalare och vilka höjder de sitter på. Förberedande mätningar
bör utföras för att kontrollera vilken ljudnivå besökare utsätts för på publikplats.
Ställ in ljudanläggningen så att besökarna inte utsätts för skadliga ljudnivåer.
Ljudanläggningen kan låsas av sakkunnig så att den alltid understiger riktvärdena. Glöm inte
att informera personalen om låsningen så att den inställda nivån inte ändras.
Vid utomhusspelning. Anpassa ljudet till verksamheten. Riktning av högtalare och
placering av scen är viktiga delar.
Vem kontrollerar att fönster och dörrar är stängda? Kan behöva kollas flera gånger per
kväll. Informera personalen om behovet av stängda fönster och dörrar.
Bullermätning. Bör göras på bestämda punkter inne och ute och värdena bör dokumenteras
med klockslag. Den som mäter bör vara väl insatt i hur och på vilket sätt man mäter ljud.
Förbättringar. Dokumentera eventuell förbättrad ljudisolering etc. för minskat
ljudgenomsläpp till kringboende.
Hur högt kan man spela utan att störa närboende? En utredning om hur högt man kan
spela innan verksamheten orsakar olägenhet för närboende bör göras. Den bör vara utförd
av certifierad ljudtekniker eller liknande. Ljudnivån i och vid bostäder kan påverkas vid
utformning av scen, placering av högtalare m.m. Utredning av buller kan samordnas med
närliggande verksamheter som spelar musik.
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Exempel på checklista för kontrollmätning

Tänk på att kontrollmätningar
ska dokumenteras.
Instrument: Bärbar
ljudnivåmätare. Observera
att mätosäkerheten skiljer
mellan olika typer av
ljudnivåmätare, klass 1 är
den mest avancerad medan
mobilappar kan ge upp till 10
dB differens!

Var ska man
mäta?

Hur sker
mätning?

Hur ofta?

Riktvärden

Risk för störning av boende/
grannar

Ljudnivå utanför
närmaste
bostadsfasad

Mätning av ekv.
ljudnivå bör ske
under upprepade
tidsintervaller om
15-60 sekunder.

50 dB(A)
ekvivalent

Risk för störning av boende i
samma fastighet (gäller inte
alla verksamheter).

Ljudnivå
inomhus hos
den boende.
Mätning i
sovrum och/eller
vardagsrum.
Där publik
vistas.

Se ovan.

Ca 1-2 g/vecka
när daglig verksamhet. Alltid
kontrollmätning
när nya artister
uppträder.
Endast vid
klagomål.

Vad ska kontrolleras?

Risk för höga ljudnivåer i
publiken.

25 dBA
ekvivalent
45 dBA
maximalt

Se Statens
provningsanstalts
mätmetod: SP
INFO 2004:45
enligt bilaga B.

Om inte kontinuerlig övervakning kan ske bör
kontrollmätning
ske 1-2 g/vecka
vid daglig verksamhet. Alltid
kontrollmätning
vid nya artister.

Vid publikplats:
115 dB(A)
maximalt
100 dB(A)
ekvivalent
Om barn har
tillträde:
110 dB(A)
maximalt
97 dB(A)
ekvivalent
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 61

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-22

46-71

Dnr 2015/213-253 KS

Godkännande av fastighetsförsäljning, Resedan 8.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-11-10 § 390 till Borgholm
Energi AB
att utreda om det finns intresse för försäljning av fastigheten Borgholm
Resedan 8, på 4781 kvm, med krav att uppföra hyres- och bostadsrätter.
Styrelsen för Borgholm Energi AB föreslår 2016-01-14 § 13 kommunfullmäktige att uppdra till Borgholm Energi att sälja fastigheten Resedan 8.
Fastighetsavdelningen har låtit göra en värdering, som indikerar ett värde på
1000 kr per antal uppförda kvadratmeter för bostäder och 400 kr för handel.
Försäljningen bör genomföras med följande villkor:
- Fastslagen detaljplan ligger till grund för exploateringen.
- Vid försäljning avtalas önskvärda villkor såsom exploateringsgrad, värmeförsörjning, tidplaner etc.
- Köparen åtar sig att bebygga fastigheten med bostäder (hyresrätter 50%,
bostadsrätter 50%, alternativt 100% hyresrätter) om minimum 3000m². En
tilläggsköpeskilling kan läggas till i avtalet om detta.
- Lägenheter/byggnader och markområden ska i sin helhet vara klar att tas i
bruk senast två år efter genomförd försäljning.
- Försäljning ska ske i konkurrens för att generera högsta möjliga köpeskilling.
- Försäljningen bör ske genom mäklare.
Det noteras att Borgholm Energi AB äger fastigheten och att försäljningen
ska godkännas av kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-03-01 § 66 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna att Borgholm Energi AB säljer fastigheten Borgholm Resedan
8 enligt ovan framförda villkor, dock bör det framgå att fastigheten i
första hand ska bebyggas med 100 % hyresrätter och i andra hand 50 %
hyresrätter och 50 % bostadsrätter.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna att Borgholm Energi AB säljer fastigheten Borgholm Resedan 8 enligt ovan framförda villkor, dock bör det framgå att fastigheten
i första hand ska bebyggas med 100 % hyresrätter och i andra hand
50 % hyresrätter och 50 % bostadsrätter

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 68

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-22

46-71

Dnr 2015/123-109 KS

Motion (Lars-Erik Larsson och Ulf Lafveskans V) - bildande av
kommunalt bostadsbolag.
Lars-Erik Larsson (V) och Ulf Lafveskans (V) föreslår i motion inkommen
2015-05-04
att ett kommunalt bostadsbolag bildas med det snarast.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-05-18 § 67 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-11-13 föreslår kommunledningskontoret att
motionen avslås med motiveringen att kommunen redan äger ett bolag som
enligt ägardirektiven ska bygga och förvalta bostäder. I Ägardirektiven för
Borgholm Energi AB, antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 framgår i
punkt 5. ”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Borgholms
kommun svara för vatten- och avloppsförsörjningen, insamla, transportera,
återvinna och avskaffa avfall, bygga, äga och förvalta fastigheter och
bostäder med inriktning mot unga och äldre personer.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-03-01 § 80
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att kommunen redan äger ett bolag
som enligt ägardirektiven ska bygga och förvalta bostäder.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen med motiveringen att kommunen redan äger ett bolag
som enligt ägardirektiven ska bygga och förvalta bostäder.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Motion från Vänsterpartiet: Kommunalt bostadsbolag.
Ett av de större problemen för Borgholms kommun är den år från år minskande befolkningen. Nyinflyttade
är i många fall tidigare sommarölänningar, som efter pensionering väljer att permanent bosätta sig på sitt
sommarboställe. Detta innebär visserligen ett befolkningstillskott för kommunen, men bidrar ändå till att
ytterligare permanenta ett åldrande befolkningsgenomsnitt, som möjligen redan idag är Sveriges äldsta?
För att förmå yngre aktiva personer att pröva på att flytta till vår kommun krävs större tillgång till
lägenheter. Många av landets kommuner har länge satsat på bostadsrättslägenheter. Ständigt betonas
värdet av att äga sin egen lägenhet. Men detta har tvärtemot skapat problem, särskilt för unga personer och
familjer. Bristen på arbetstillfällen gör tillvaron osäker. Kravet att i det läget binda sig till lägenhetsköp, gör
att man hellre avstår. Många öländska ungdomar har faktiskt idag att välja mellan att bo hemma hos sina
föräldrar - eller att söka sig utanför kommunen, trots att man statistiskt sett helst föredrar födelseorten.
Närheten till den nya universitetsstaden Kalmar, med stor bostadsbrist, har gjort att kringkommunerna blivit
attraktiva som bostadsort, såvida pendlingsavståndet ligger på en rimlig nivå. Exempelvis har Nybro
kommun, 3 mil från Kalmar, på senare år fått ett tillskott av många nya yngre pendlare. Men ännu inte
Borgholm, som ligger på obetydligt längre avstånd. Att förbättra kommunikationerna är naturligvis önskvärt,
men Kalmar ligger trots allt på tionde plats som kollektiv pendelort.
Seriösa ekonomer varnar idag för lägenhetsköp. Höjd ränta och amorteringskrav väntar. På landsbygd och i
småstäder förespeglar man inte heller någon ekonomisk vinst av bostadsköp. Intresset bland yngre för ett
flexibelt hyresboende är därför idag större än på mycket länge.
Undersökningen ”Bo & pendla” i Lindesberg, visar att ungdomar värdesätter vattennära boende,
kulturhistoriskt intressanta miljöer, närhet till starka arbetsregioner och möjlighet till ett bra vardagsliv.
Borgholm har detta, och skulle kunna bli ännu mera attraktivt om man dessutom kunde erbjuda nya,
företrädesvis mindre hyresrätter till rimlig hyra. Men för att möjliggöra en sådan styrning av byggandet krävs
att det sker i egen regi, det vill säga att ett kommunalt bostadsbolag bildas. De kostnader detta medför för
kommunen, har stora möjligheter att snabbt ränta sig genom ett tillskott av många nya, yngre invånare. Att
låta bli att prova en sådan satsning, som ligger helt rätt i tiden, är att vara försiktig i överkant. Låt istället
Borgholm bli känt för att vara en kommun som vågar!

Vänsterpartiet i Borgholm yrkar
 att ett kommunalt bostadsbolag bildas med det snaraste.
Borgholm 1 maj 2015
Lars Erik Larsson Ulf Lafveskans
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 69

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-22

46-71

Dnr 2015/288-109 KS

Motion (Eva Wahlgren C) – rena vattnet från läkemedelsrester.
Eva Wahlgren (C) föreslår i motion inkommen 2015-11-25
- att Borgholms kommun kompletterar sina reningsverk med ytterligare reningssteg så att läkemedelsrester tas bort.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-12-14 § 193 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2016-01-11 föreslår kommunledningskontoret att
motionen bör avslås med hänvisning till de kostnader (provtagningar och
eventuella ombyggnader, filterkompletteringar) som ett genomförande av
motionen skulle medföra och att det ännu inte är ett lagkrav att rena
avloppsvattnet.
Däremot bör information ges till medborgarna hur de ska hantera överblivna
läkemedel och om följderna av läkemedelsrester i avloppsvattnet.
Har kommunstyrelsen för avsikt att bifalla motionen bör medel reserveras
dels till föreliggande provtagningar ca 150 000 kr för 12 provtagningar under
ett år och dels kostnaderna för eventuell ombyggnation av kommunens
reningsverk.
Vid en eventuell ombyggnation av alla reningsverk i Borgholms kommun för
rening av läkemedelsrester gäller LOU då ombyggnationerna är en avsevärd
investering.
Motionen från Eva Wahlgren (C) har behandlats i samråd med Borgholms
Energi AB som är huvudman för kommunalt VA i Borgholms kommun.
Kommunledningskontorets bedömning
Borgholm Energi är huvudman för de allmänna vatten- och
avloppsledningarna i Borgholms kommun och ansvarar för dess drift och
skötsel inom verksamhetsområdena.
Det finns i dagsläget inget myndighetskrav att rena avloppsvattnet ifrån läkemedelsrester eller att göra analyser av halten läkemedelsrester i
avloppsvattnet, men det finns några pilotanläggningar där man utför
försöksverksamhet med rening av läkemedelsrester på kommunala VA-verk i
Sverige.
Om kommunen avser att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester bör man
först börja med en serie provtagningar för att få en uppfattning av de
nuvarande nivåerna. Därefter kan man ta ställning till eventuella åtgärder så
som att medverka som pilotanläggning i projekt med Länsstyrelsen eller
liknande.

Utdragsbestyrkande
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Paragrafer

2016-03-22

46-71

En generell provtagning kostar 12 240 sek/st och bör utföras under en längre
period, förslagsvis ett år för att se variationerna över säsongerna. Om man
tar ett prov i månaden kostar det 146 800 sek under ett år. Kostnaden för den
inledande provtagningen bör inte belasta VA-kollektivet då det inte är ett
myndighetskrav.
En eventuell ombyggnation skulle kräva ytterligare ett reningssteg, vilket
innebär betydande kostnader.
Beslutsunderlag
Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten
NR B2218 februari 2015.
Läkemedelsrester Stockholm vatten 2009
Riktlinjer och bedömningsgrunder för vatten- och avloppsplanering Sam
4/2012
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-03-01 § 81
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen med hänvisning till de kostnader (provtagningar och
eventuella ombyggnader, filterkompletteringar) som ett genomförande
av motionen skulle medföra och att det ännu inte är ett lagkrav att
rena avloppsvattnet.
Däremot bör information ges till medborgarna hur de ska hantera
överblivna läkemedel och om följderna av läkemedelsrester i
avloppsvattnet.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 70

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-22

46-71

Dnr 2014/32-109 KS

Återrapportering bifallen motion; Heltid en rättighet – deltid en
möjlighet, genomföra ekonomisk konsekvensbedömning.
Kommunfullmäktige biföll 2015-03-16 § 37 motion från Per Lublin (ÖP) vari
förslogs
att kommunfullmäktige beslutar
- att ge nämnder och styrelser i uppdrag genomföra en ekonomisk konsekvensbedömning beträffande beslut att erbjuda alla medarbetare
som så önskar möjlighet att utöka sin tjänstgöringsgrad upp till heltid,
samt
- att kommunfullmäktige därefter får ta ställning till om sådana möjligheter ska erbjudas.
Vid kommunfullmäktiges bifall till motionen konstaterades att den
ekonomiska konsekvensbedömningen bör genomföras av
kommunledningskontorets personal- och ekonomiavdelningar.
I tjänsteskrivelse återrapporteras uppdraget enligt följande: I beräkningen
ingår samtliga tillsvidareanställningar inom socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen. Alla medarbetare som har mindre än heltid har
räknats upp till heltid. Ingen hänsyn har tagits till verksamhetens behov eller
frivilliga deltider. Total ökning för socialförvaltningen skulle vara 82
heltidstjänster till en total årlig kostnad om minst 31,9 mkr. Total ökning för
utbildningsnämnden skulle vara 39 heltidstjänster till en total årlig kostnad om
minst 17,7 mkr.
Total årlig kostnadsökning, om samtlig personal får en heltidstjänst, blir 49,6
mkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-03-01 § 82
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad och avsluta motionen från vidare handläggning
då socialnämnden redan beslutat att successivt arbeta för heltidstjänster
inom verksamheten.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad och avsluta motionen från vidare
handläggning då socialnämnden redan beslutat att successivt arbeta
för heltidstjänster inom verksamheten.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer
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18-41

KOMMUNFULLMÄKTIGE
§ 37

Dnr 2014/32-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – Heltid en rättighet – deltid en möjlighet,
genomföra ekonomisk konsekvensbedömning.
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2014-02-06
att kommunfullmäktige beslutar
- att ge nämnder och styrelser i uppdrag genomföra en ekonomisk
konsekvensbedömning beträffande beslut att erbjuda alla medarbetare som så önskar möjlighet att utöka sin tjänstgöringsgrad upp till
heltid, samt
- att kommunfullmäktige därefter får ta ställning till om sådana möjligheter ska erbjudas.
Kommunfullmäktige överlämnade 2014-02-24 § 21 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2015-01-02 föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalls. Den ekonomiska konsekvensbedömningen bör dock
genomföras av kommunledningskontorets personal- och
ekonomiavdelningar.
Av tjänsteskrivelsen framgår vidare att motionen skiljer sig från tidigare motioner i liknande ärenden i och med att den endast förespråkar en
ekonomisk konsekvensbedömning inför kommande beslut i
kommunfullmäktige.
Enligt uppgift från tidigare personalchefen arbetar flera kommuner i länet
med frågan om att erbjuda anställda höjd sysselsättningsgrad. Frågan
finns också på agendan på centralt håll.
Kommunledningskontorets bedömning är att det vore proaktivt om man
från kontorets håll tog fram exempel och erfarenheter från länet och via
SKL för kommuner med Borgholms förutsättningar och storlek inför
eventuellt kommande beslut i kommunfullmäktige.
Motionens intention att nämnder och styrelser ska genomföra egna
ekonomiska konsekvensbedömningar anses däremot inte möjligt utan det
bör göras av kommunledningskontoret genom personalavdelningen och
ekonomiavdelningen.
Konsekvensanalys
Ett bifall till motionen innebär en tillfälligt ökad arbetsbelastning på
kommunens personalavdelning och respektive nämnds controller för att ta
fram den ekonomiska konsekvensbedömningen.
Skulle kommunfullmäktige efter genomförd utredning bedöma att
tjänstgöringsgraden ska kunna utökas, bör medel för detta inarbetas i
kommande budgetram för respektive nämnd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-01-13 § 11
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen. Den ekonomiska konsekvensbedömningen bör dock
Utdragsbestyrkande
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18-41

KOMMUNFULLMÄKTIGE
genomföras av kommunledningskontorets personal- och ekonomiavdelningar
Kommunstyrelsen föreslog 2015-02-24 § 22 kommunfullmäktige
att bifalla motionen i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen. Den ekonomiska konsekvensbedömningen bör
dock genomföras av kommunledningskontorets personal- och
ekonomiavdelningar.

____________________________

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

Ilko Corkovic
den 1 april 2016 08:48
Marie-Louise Johansson
Motion om inrättandet av sociala fonder

Hej Marie-Louise,
Härmed återtar jag min motion om inrättandet av sociala fonder.

Med vänlig hälsning

Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Borgholms kommun
Tel direkt: 0485-880 20, servicecenter: 0485- 880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, Borgholm
ilko.corkovic@borgholm.se www.borgholm.se
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Sammanfattande revisionell bedömning
Revisorerna beslutade under år 2009 att genomföra en granskning av
anläggningsregistret. Granskningen visade att det fanns brister i den interna kontrollen
kring anläggningsregistret och att det var osäkert om räkenskaperna var rättvisande.
Sedan granskningen genomfördes har krav på komponentavskrivning införts och
redovisningen av exploateringsprojekt utvecklats ytterligare.
Revisorerna har i sin riskanalys identifierat redovisningen av materiella
anläggningstillgångar och exploateringsprojekt som ett riskområde och beslutat göra en
fördjupad granskning.

1.1.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställer att räkenskaperna är rättvisande
avseende materiella anläggningstillgångar. Det baserar vi på att god redovisning följs
avseende aktiveringar och förbättringar, utrangeringar och avyttringar samt värdering av
materiella anläggningstillgångar. Därtill har komponentavskrivning införts för
verksamhetsfastigheter, som är den huvudsakliga anläggningstypen. I
anläggningsregistret är verksamhetsfastigheterna tydligt identifierbara och strukturerade
utifrån komponenter.
Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställer att räkenskaperna är
rättvisande avseende exploateringsprojekt. Det baserar vi på att intäkter för såld
tomtmark redovisas i resultaträkningen och att eventuella anskaffningsvärden matchas
mot försäljningssumman.
Utgifter för tillgångar som ska kvarstå i kommunens ägo bör klassificeras som
anläggningstillgångar. I de fall kommunen exploaterar egen mark till exempel för
villatomter bör utgifter för iordningsställande av tomtmarken klassificeras som
omsättningstillgång och matchas mot försäljningsintäkten.
Vi har bland annat identifierat följande förbättringsområden:


Komponentavskrivning bör införas för återstående anläggningstyper som
innehåller väsentliga komponenter. Det bör finnas en strategi för hur övergången
ska ske.



Identifieringen av maskiner och inventarier bör förtydligas i anläggningsregistret.



Leverantörsfakturor som avser investeringar bör så långt det är möjligt ställas till
Borgholms kommun. Vi bedömer att detta bör effektivisera hanteringen kring
investeringsprojekten.



Det bör införas systematiska kontroller för att säkerställa att avyttrade och
utrangerade tillgångar tas bort ur anläggningsregistret.
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1.2.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Anläggningsregistret
uppfyller kraven enligt god
redovisningssed.

Delvis uppfyllt

Kommunstyrelsen följer god
redovisningssed avseende
aktiveringar och
förbättringar.

Uppfyllt

Det finns tillfredsställande
underlag för aktivering av
investeringar och
värdehöjande förbättringar.

Delvis uppfyllt

Kommunstyrelsen följer god
redovisningssed avseende
avskrivning av materiella
anläggningstillgångar.

Delvis uppfyllt

Kommunstyrelsen följer god
redovisningssed avseende

Uppfyllt

April 2016
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Fastigheter går att identifiera per byggnad
medan strukturen på maskiner och inventarier
bör förtydligas. Det kan till exempel ske genom
att de kopplas till fastighetsbeteckning eller
liknande.
Vi bedömer att anskaffningsvärden vid
aktivering av investeringar och värdehöjande
förbättringar i allt väsentligt sker enligt god
redovisningssed. Det baserar vi på att
stickproven visar att utgifterna är aktiverbara.
Vi bedömer att underlagen för aktivering av
investeringar och värdehöjande förbättringar
är tillfredsställande. Det baserar vi på att det
går att härleda underlagen till de anläggningar
som finns i anläggningsregistret. Vi bedömer
dock att fakturorna från BEAB inte skapar ett
tillräckligt underlag för att avgöra om
utgifterna i entreprenadfakturan är
aktiverbara. Därför anser vi att
leverantörsfakturor i större utsträckning bör
ställas direkt till kommunen. Det bör även
förenkla och effektivisera administrationen
kring investeringsprojekten.
Vi bedömer att beräkningen av avskrivningar
på materiella anläggningstillgångar
överensstämmer med god redovisningssed när
det gäller komponentindelningen av
verksamhetsfastigheter. Det återstår att
komponentindela övriga tillgångstyper som
innehåller väsentliga komponenter, till
exempel gator och vägar. Eftersom detta ännu
inte är gjort bedömer vi att det fortfarande
finns viss osäkerhet i redovisningen av
materiella anläggningstillgångar. RKR tillåter
ett successivt införande, men det bör finnas en
strategi för hur övergången ska ske.
Vi bedömer att utrangeringar och avyttringar
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utrangeringar och
avyttringar av materiella
anläggningstillgångar.

från anläggningsregistret i allt väsentligt sker
enligt god redovisningssed. Det baserar vi på
att stickproven visar att upptagna tillgångar
tillhör Borgholms kommun.

Kommunstyrelsen följer god
redovisningssed avseende
värdering av materiella
anläggningstillgångar.

Uppfyllt

Kommunstyrelsen följer god
redovisningssed avseende
redovisning av markreserv
och exploateringsmark.

Delvis uppfyllt

Vi bedömer att utrangeringar och avyttringar
från anläggningsregistret i allt väsentligt sker
enligt god redovisningssed. Det baserar vi på
att stickproven visar att upptagna tillgångar
tillhör Borgholms kommun.
Vi bedömer att redovisningen av markreserv
och exploateringsmark i huvudsak
överensstämmer med god redovisningssed.
Utgifter för tillgångar som ska kvarstå i
kommunens ägo klassificeras som
anläggningstillgångar och försäljningsintäkter
för mark redovisas i resultaträkningen.
I de fall kommunen exploaterar egen mark till
exempel för villatomter bör utgifter för
iordningsställande av tomtmarken
klassificeras som omsättningstillgång och
matchas mot försäljningsintäkten.

Det görs kontroller för att
säkerställa att avyttrade
eller utrangerade tillgångar
tas bort ur registret.
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Delvis uppfyllt
Vi bedömer att sker vissa kontroller för att
säkerställa att avyttrade eller utrangerade
tillgångar tas bort ur anläggningsregistret,
men att kontrollerna borde utökas och ske mer
systematiskt. Vi anser att det bör införas
kontroller till exempel vartannat till vart tredje
år. Det är relativt enkelt att begära ut en lista
från transportstyrelsens fordonsregister eller
från lantmäteriets fastighetsregister. Andra
tillgångar som bör kontrolleras är
konstföremål, datorer och maskiner.
Kontrollerna kan med fördel inkluderas i
respektive nämnds internkontrollplan.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Revisorerna beslutade under år 2009 att genomföra en granskning av
anläggningsregistret. Granskningen visade att det fanns brister i den interna kontrollen
kring anläggningsregistret och att det var osäkert om räkenskaperna var rättvisande.
Sedan granskningen genomfördes har krav på komponentavskrivning införts och
redovisningen av exploateringsprojekt utvecklats ytterligare.
Revisorerna har i sin riskanalys identifierat redovisningen av materiella
anläggningstillgångar och exploateringsprojekt som ett riskområde.

2.2.

Revisionsfråga

Säkerställer kommunstyrelsen avseende materiella anläggningstillgångar och
exploateringsprojekt att räkenskaperna är rättvisande samt att den interna kontrollen är
tillräcklig?

2.3.

Revisionskriterier

Lagen om kommunal redovisning (1997:614)
Rådet för kommunal redovisning, främst rekommendation 11.4 och 23

2.4.

Kontrollmål

Följande kontrollmål ska besvaras inom ramen för granskningen:
1. Anläggningsregistret uppfyller kraven enligt god redovisningssed.
2. Kommunstyrelsen följer god redovisningssed avseende aktivering av investeringar
och värdehöjande förbättringar.
3. Det finns tillfredsställande underlag för aktivering av investeringar och
värdehöjande förbättringar.
4. Kommunstyrelsen följer god redovisningssed avseende avskrivning av materiella
anläggningstillgångar.
5. Kommunstyrelsen följer god redovisningssed avseende utrangeringar och
avyttringar av materiella anläggningstillgångar.
6. Kommunstyrelsen följer god redovisningssed avseende värdering av materiella
anläggningstillgångar.
7. Kommunstyrelsen följer god redovisningssed avseende redovisning av markreserv
och exploateringsmark.
8. Det görs kontroller för att säkerställa att avyttrade eller utrangerade tillgångar tas
bort ur anläggningsregistret.

2.5.

Avgränsning och metod

Granskningen omfattar materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt.
April 2016
Borgholms kommun
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Vi har tagit del av följande dokument: protokoll i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens arbetsutskott under år 2015 avseende beslut avseende materiella
anläggningstillgångar och exploateringsprojekt, ekonomistyrningsprinciper samt
delegationsordning för kommunstyrelsen.
Vi har genomfört intervjuer med redovisningsansvarig vid den centrala
ekonomiavdelningen.
Vi har tagit stickprov på underlag till poster som ingår i anläggningsregistret samt på
underlag till investeringar som genomförts under år 2015.
Granskningen har faktakontrollerats av redovisningsansvarig.
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3.

Iakttagelser och bedömningar

Syftet med granskningen är att bedöma om kontrollmålen uppfyller kraven enligt god
redovisningssed och om den interna kontrollen är tillräcklig.
För varje kontrollmål redogörs för vilka iakttagelser och revisionella bedömningar som
gjorts.

3.1. Anläggningsregistret
3.1.1.

Iakttagelser

Anläggningsregistret för Borgholms kommun finns i en modul till ekonomisystemet.
I RKR 23 ”Bestämmelser om löpande bokföring” beskrivs vilka krav som ställs på ett
anläggningsregister för att det ska uppfylla god redovisningssed.
Vi har stämt av kraven enligt RKR 23 mot anläggningsregistret. Resultatet av
avstämningen framgår av bilaga 1.
Följande noteringar har gjorts vid avstämningen:


Samtliga fastigheter kan identifieras via fastighetsbeteckning. Fastigheter som har
flera byggnader är tilldelats löpnummer per byggnad.



Gatubelysningen är klassificerad som inventarium, men enligt RKR är det en
markanläggning inom publika anläggningstillgångar.



Anskaffningsvärden registrerade till och med år 2013 ligger i fältet
värdeförändring. Totalt innebär det att 5,5 mnkr inte redovisas i kolumnen för
anskaffningsvärden.



Maskiner och inventarier har viss beskrivande text. Granskningen av
anläggningsregistret visar att inte alla kan härledas.

3.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att anläggningsregistret delvis uppfyller god redovisningssed. Det baserar vi
på att fastigheterna går att identifiera per byggnad medan strukturen på maskiner och
inventarier bör förtydligas. Till exempel kan det ske genom att koppla dem till
fastighetsbeteckning eller liknande. Projektet 200-årsjubileum bör delas upp i de
anläggningstyper som projektet består av.
Vi bedömer vidare att de anskaffningsvärden som ligger i fältet för värdeförändring bör
omklassificeras när noten för materiella anläggningstillgångar sammanställs i
årsredovisningen.
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3.2. Aktivering av investeringar och värdehöjande
förbättringar
3.2.1.

Iakttagelser

Enligt RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar är anskaffningsvärdet för en materiell
anläggningstillgång detsamma som inköpspris och kostnader för att få tillgången på plats
och i skick för att utnyttjas för sitt ändamål. Tillkommande utgifter läggs till
anskaffningsvärdet om tillgångens prestanda eller servicepotential förbättras.
I budget 2016 definieras en investering enligt följande:


En anläggning som har en varaktighet över minst fem år eller



Ett inventarium som har en varaktighet över minst tre år.

Vidare stadgas att beloppet måste överstiga ett prisbasbelopp annars ska inköpet belasta
driftsbudgeten. Under år 2015 var gränsen för en investering ett halvt prisbasbelopp.
Större delen av investeringarna hanteras av Borgholm Energi AB (BEAB) som fakturerar
nedlagda utgifter till kommunen månadsvis. På ekonomiavdelningen sker en genomgång
av fakturerade investeringsutgifter. Vid oklarheter förs diskussioner med ansvariga
tjänstemän på BEAB. På försök ges hamnprojekten ett tydligare ekonomstöd genom att
controllern deltar som kommunens ombud vilket innebär att delta på byggmöten. Målet
är att få en tydligare ekonomistyrning med snabbare återkoppling av projektets ekonomi.
Vi har tagit stickprov på nio fakturor som ingår i årets investeringar. Se bilaga 2.
Följande iakttagelser har gjorts vid granskningen:


Medfinansieringen av cykelprojektet Fyr till fyr aktiveras som investering med
motiveringen att skötselansvaret för cykelbanorna lämnas över till kommunen
efter avslutad etapp.



Inköp av fastigheten Höken 2 överensstämmer med beslut i kommunfullmäktige.



Hyra för ersättningslokaler klassificeras inte som en investering efter införande av
komponentavskrivning på fastigheter.



Vid granskning av projekten har vi endast identifierat utgifter som förefaller
tillhöra projekten.



Ett bidrag från Jordbruksverket avseende Byxelkroks hamn nettoredovisades
inom ramen för anskaffningsvärdet.

3.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att anskaffningsvärden vid aktivering av investeringar och värdehöjande
förbättringar i allt väsentligt sker enligt god redovisningsprincip. Det baserar vi på att
stickproven visar att utgifterna är aktiverbara.
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Vid införande av komponentavskrivning skärps bedömningen av vad som anses som
aktiverbara utgifter. Kravet att utgifterna direkt ska gå att hänföra till anskaffande av
tillgången förtydligas. Följande utgifter anses till exempel inte ingå i investeringen:
utgifter för flytt av verksamhet, hyra för ersättningslokaler, tillfällig skyltning, aktiviteter
som första spadtaget, taklag samt invigning, utbildning, studieresor i utbildningssyfte
samt förkastade alternativ. I vår granskning har vi inte funnit att den här typen av utgifter
aktiveras.
Det är inte förenligt med god redovisningssed att nettoredovisa bidrag mot
anskaffningsvärdet för en investering. Enligt RKR 18 ska bidrag till investeringar
redovisas som en förutbetald intäkt och upplösas under samma nyttjandeperiod som
investeringen skrivs av. På så sätt uppnås matchning mellan intäkten och avskrivningen.

3.3. Underlag för aktivering av investeringar och
värdehöjande förbättringar
3.3.1.

Iakttagelser

Under löpande år bokförs investeringsutgifter i en investeringsredovisning som särskiljs
från driftsredovisningen genom att en särskild projektnummerserie används. Nedlagda
utgifter förs månadsvis över till anläggningsregistret via definierade projektnummer.
Genom den automatiska överföringen behålls kopplingen mot redovisningen vilket gör att
de transaktioner som investeringen består av enkelt kan härledas.
Entreprenadfakturan som BEAB skickar till kommunen varje månad innehåller de
investeringar som utförs inom områdena gata/park och fastighetsförvaltning. Fakturan
åtföljs av en specifikation per projekt samt listor över månadens transaktioner. På senare
tid har fler och fler leverantörsfakturor som avser investeringar börjat skickas direkt till
kommunen istället för via BEAB. Anledningen har främst varit att underlätta
likviditetsplaneringen.

3.3.2.

Bedömning

Vi bedömer att underlagen för aktivering av investeringar och värdehöjande förbättringar
är tillfredsställande. Det baserar vi på att det går att härleda underlagen till de
anläggningar som finns i anläggningsregistret. Vi bedömer dock att fakturorna från BEAB
inte skapar ett tillräckligt underlag för att avgöra om utgifterna i entreprenadfakturan är
aktiverbara. Därför anser vi att leverantörsfakturor, som avser kommunens investeringar,
i större utsträckning bör ställas till kommunen. Det bör även förenkla och effektivisera
administrationen kring investeringsprojekten.

3.4. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
3.4.1.

Iakttagelser

Enligt RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar ska anläggningstillgångar med en
begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt under denna nyttjandeperiod enligt en
plan som fastställs vid anskaffningstillfället. Avskrivning ska ske från och med den
tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk.
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Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande
komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive komponent ska
skrivas av separat.
Varje månad görs en bedömning om investeringsprojekten ska avslutas. Bedömningen
baseras på om tillgången är färdig att tas i bruk. Avslutade projekt läggs in i
anläggningsregistret och avskrivning påbörjas. Nyttjandeperioden för en tillgång bedöms
baserat på de riktlinjer som Rådet för kommunal redovisning gett ut. Eftersom individuell
prövning görs kan nyttjandeperioden för en enskild tillgång avvika.
Per 1 januari 2014 anpassades verksamhetsfastigheterna till komponentavskrivning. Av
det bokförda värdet på 294,7 mnkr delades 234,6 mnkr (82 %) i 10 komponenter enligt
följande: stomme, tak, fasad, fönster, inre ytskikt, el, värme och sanitet, ventilation,
markanläggning och övrigt. Samtidigt fastställdes även den återstående
nyttjandeperioden.
Ersättning av komponent eller del av komponent sker efter en individuell bedömning.
Det återstår att komponentindela övriga tillgångstyper.

3.4.2.

Bedömning

Vi bedömer att beräkningen av avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
överensstämmer med god redovisningssed när det gäller komponentindelningen av
verksamhetsfastigheter. Det återstår att komponentindela övriga tillgångstyper som
innehåller väsentliga komponenter, till exempel gator och vägar. Eftersom detta ännu inte
är gjort bedömer vi att det fortfarande finns viss osäkerhet i redovisningen av materiella
anläggningstillgångar. RKR tillåter ett successivt införande, men det bör finnas en strategi
för hur övergången ska ske.
Vi bedömer att den principiella hanteringen vid ersättning eller byte av komponent bör
dokumenteras för att tydliggöra de alternativ som står till buds.

3.5. Utrangering och avyttring av materiella
anläggningstillgångar
3.5.1.

Iakttagelser

Enligt RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar ska en materiell anläggningstillgång inte
längre redovisas som tillgång när den avyttrats eller när den slutgiltigt tagits ur bruk och
bedöms sakna värde i samband med en framtida avyttring.
Vi har inom ramen för granskningen gått igenom protokoll från sammanträden i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott under år
2015. Resultaten av genomgången visar att ett beslut om inköp men inget beslut om
försäljning av fast egendom skett under året.
Under intervjuerna med ekonomiavdelningens personal beskrivs att utrangeringar och
avyttringar från anläggningsregistret inte är vanligt förekommande. Det sker främst vid
verksamhetsförändringar.
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Vi har granskat fastigheter som finns upptagna i markreserven mot en utsökning från
lantmäteriets fastighetsregister. Granskningen visar att övervägande delen av
fastighetsbeteckningarna som anges i anläggningsregistret finns med i utsökningen.
Enstaka fastighetsbeteckningar återfinns inte.

3.5.2.

Bedömning

Vi bedömer att utrangeringar och avyttringar från anläggningsregistret i allt väsentligt
sker enligt god redovisningssed. Det baserar vi på att stickproven visar att upptagna
tillgångar tillhör Borgholms kommun.

3.6. Värdering av materiella anläggningstillgångar
3.6.1.

Iakttagelser

Lagen (1997:614) om kommunal redovisning kap 6 kap 5 § behandlar nedskrivning av
anläggningstillgångar. Har en anläggningstillgång ett lägre värde än det värde som finns
upptaget i bokföringen ska tillgången skrivas ned till detta lägre värde om
värdenedgången kan antas vara bestående.
Nedskrivningar behandlas i RKR 19 Nedskrivningar. Först bedöms om det finns
indikationer som ger anledning till prövning av tillgångens värde. Om så är fallet görs
därefter en värdering som jämförs med redovisat värde.
I samband med delårsbokslut och årsredovisning går fastighetsavdelningen inom BEAB
igenom listor från kommunens anläggningsregister för att identifiera eventuella
nedskrivningsbehov.
Vid genomgången av protokoll, som beskrivs ovan, har vi även sökt efter
verksamhetsförändringar som riskerar innebära att fastigheter inte längre används för sitt
ändamål. Vi har inte identifierat några sådana förändringar.
Under år 2015 har byggnader skrivits ned med 1,3 mnkr avseende ett projekt som inte
blivit av. Inventarier har skrivits ned med 2,4 mnkr varav större delen avser begagnade
hjälpmedel som övertogs från landstinget år 2012.

3.6.2.

Bedömning

Vi bedömer att det finns rutiner för att identifiera ett nedskrivningsbehov. Vi bedömer att
de nedskrivningar som gjorts under året överensstämmer med god redovisningssed.

3.7. Redovisning av markreserv och
exploateringsmark
3.7.1.

Iakttagelser

Enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning 6 kap 1 § är anläggningstillgång en
tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång
förstås annan tillgång.
God redovisningssed för redovisning av markexploatering finns samlad i en skrift från
RKR. De viktigaste punkterna för redovisning av markexploateringsprojekt är följande:
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Klassificering: tillgångar som ska kvarstå i kommunens ägo ska klassificeras som
anläggningstillgång medan tillgångar som ska avyttras, till exempel tomtmark,
klassificeras som omsättningstillgång.



Beräkning av anskaffningsvärde för tomtmarken: består av anskaffningsvärde för
marken och utgifter som innebär att göra tomtmarken redo för försäljning.



Värdering: omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet
och det verkliga värdet på balansdagen, KRL 6:7. En prövning av det bokförda
värdet bör ske regelbundet.



Intäkter och kostnader: Intäkter från tomtförsäljning resultatförs normalt vid
dagen för tillträdet av fastigheten förutsatt att de utgifter som uppkommit eller
förväntas uppkomma kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. När en intäkt för en såld
tomt bokförs ska också kostnaderna för anskaffning och iordningställande av
tomten bokföras, så kallad matchningsprincip.

Det finns en exploateringsplan för åren 2016-2018 som innebär att bostäder, hotell och
affärscentrum ska färdigställas. Mark- och exploateringsingenjören har gjort en
genomgång av aktuella projekt. Listan visar att det förnärvarande inte finns något projekt
där kommunen har något större åtagande i form av iordningställande av tomter,
anläggande av gator och vägar med mera. För vissa av projekten har kommunens
åtagande inte fastställts ännu. Kostnad för framtagande av detaljplaner redovisas som
driftkostnader. Hittills har inga utgifter skiljts ut och bildat anskaffningsvärde för såld
tomtmark.
Intäkter för såld tomtmark redovisas i resultaträkningen. Om det finns ett
anskaffningsvärde för marken matchas det mot försäljningssumman.

3.7.2.

Bedömning

Vi bedömer att redovisningen av markreserv och exploateringsmark i huvudsak
överensstämmer med god redovisningssed. Intäkter för såld tomtmark redovisas i
resultaträkningen. Om det finns ett anskaffningsvärde för marken matchas det mot
försäljningssumman.
Utgifter för tillgångar som ska kvarstå i kommunens ägo bör klassificeras som
anläggningstillgångar. I de fall kommunen exploaterar egen mark till exempel för
villatomter bör utgifter för iordningsställande av tomtmarken klassificeras som
omsättningstillgång och matchas mot försäljningsintäkten.

3.8. Kontroller för att säkerställa att avyttrade eller
utrangerade tillgångar tas bort ur
anläggningsregistret
3.8.1.

Iakttagelser

I samband med övergången till komponentavskrivning av fastigheter rensades
anläggningsregistret från fastigheter som inte längre var i kommunens ägo. I samband
med granskningen har vi, som beskrivits ovan, stämt av posterna i markreserven mot
kommunens fastighetsinnehav enligt Lantmäteriets fastighetsregister.
April 2016
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För övrigt görs inga systematiska kontroller för att säkerställa att avyttrade eller
utrangerade tillgångar tas bort ur anläggningsregistret.

3.8.2.

Bedömning

Vi bedömer att det sker vissa kontroller för att säkerställa att avyttrade eller utrangerade
tillgångar tas bort ur anläggningsregistret, men att kontrollerna borde utökas och ske mer
systematiskt. Vi anser att det bör införas kontroller till exempel vartannat till vart tredje
år. Det är relativt enkelt att begära ut en lista från transportstyrelsens fordonsregister eller
från lantmäteriets fastighetsregister. Andra tillgångar som bör kontrolleras är
konstföremål, datorer och maskiner. Kontrollerna kan med fördel inkluderas i respektive
förvaltnings internkontrollplan.

April 2016
Borgholms kommun
PwC

14 av 18

77

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt

Bilaga 1: Krav enligt RKR 23
Krav enligt RKR 23

Anläggningsregister i
Borgholms kommun

För varje enskild tillgång:
a. uppgifter som gör det Fastighetsbeteckningar
möjligt
att
identifiera anges och löpnummer för
tillgången
olika huskroppar (kartor
finns).
Hamnar och vägar per
geografisk plats.
Inventarier har viss
beskrivande text.
Genomgången visar att vissa
inventarier inte kan
härledas.
Konst redovisas inte
uppdelad per objekt.
b. anskaffningsvärde

Ja

c. anskaffningstidpunkt

Ja

d. beräknat restvärde

Ja, sätts oftast till 0 kr.

e. tillämpad
avskrivningsmetod, om
annan metod än linjär, eller
uppgift om att tillgången inte
skrivs av

Ja, endast linjär avskrivning
tillämpas. Mark och konst
skrivs inte av.

f. nyttjandeperiod

Ja, slutdatum anges.

g. ackumulerade
avskrivningar

Ja

h. ackumulerade
nedskrivningar

Ja, som värdeförändring.

i. eventuella korrigeringar av
tidigare års av-, ned- eller

Ja, som värdeförändring.
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uppskrivningar
Krav enligt RKR 23

Anläggningsregister i
Borgholms kommun

j. omklassificeringar

Ja, det går att flytta, dela och
slå ihop
anläggningsnummer.

k. Uppgift om att en tillgång
under det aktuella året
överlåtits eller utrangerats
ska finnas med i registret.

Ja, försäljningsdatum och
försäljningspris anges, vilket
genererar konteringar och
belopp till redovisningen.

l. Har en tillgång delats upp i
komponenter eller separata
avskrivningsenheter, ska
uppgifterna enligt ovan
anges för varje komponent
respektive
avskrivningsenhet.

Ja, när det gäller fastigheter.
Nej, när det gäller hamnar
och gatubelysning. Gator
som lags om under år 2015
har delats i komponenter,
men inte övriga.

m. Likartade maskiner och
inventarier som var och en
har ett lågt värde och som
anskaffats vid samma tillfälle
kan tas upp som en post i
registret.

Ja, till exempel möbler eller
sängar till ett helt rum eller
avdelning.

n. Anläggningar som
funktionellt sett framstår
som en enhet kan behandlas
som en post i
anläggningsregistret.
Nyttjandeperioden ska vara
samma.

Ja, till exempel fastigheter
som inte komponentindelas.
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Bilaga 2: Stickprov investeringar år 2015
Anläggningsobjekt
1092 – Höken 2

Anskaffnin
gsvärde i
tkr
8 018

Verifierat
belopp i Kommentar
tkr
8 014 Köp av fastigheten Höken 2 enligt
beslut KF § 129/2015-09-14, 7 995 tkr,
KB Kulan 1
Reglering av fastighetsskatt för
perioden 2015-09-30 – 2015-12-31, 19
tkr, KB Kulan 1

118 – Västra
Kyrkogatan

2 147

1 402 Fakturor från externa leverantörer och
nedlagd arbetstid 1 402 tkr, Borgholm
Energi AB

1131 –
Ölandsleden

1 600

1 600 Medfinansiering av projektet Fyr till
Fyr Cykelturism 1 600 tkr, Ölands
Kommunalförbund

1164 –
Borgholms
Hamn
1190 –
Åkerboskolans
kök

7 275

1 363 A-conto 1 363 tkr, Schakt & Transport
AB

1 810

311 Åkerboskolan, ombyggnad av skolkök,
253 tkr, Bursells Entreprenad
Fakturor från externa leverantörer, 17
tkr och nedlagd tid 22 tkr, totalt 39 tkr,
Borgholm Energi AB

3019 Sittliftar
hemtjänsten
mellersta
4005 Stagemobil
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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
- Prioriterat
statsbidrag
- Årsredovisningar

Augusti
- revisorerna info
Info KS

Maj
16

Augusti
22

April
- revisorerna info
- ÅRSREDOVISNING
- tilläggsbudget
- bullerpolicy
- motioner

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.

