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KALLELSE
Kommunfullmäktige
Plats och tid för
sammanträdet

Tingssalen, Stadshuset, Borgholm, 2016-08-22, klockan 18:00
Eva-Lena Israelsson
Ordförande

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare 880 18

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningskontoret i Borgholm ……/…… 2016
Förhinder anmäls omgående till marie-louise.johansson@borgholm.se

___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

1

Godkännande av kungörelsen

2

Godkännande av dagordningen

3

Allmänhetens frågestund (max 30 min)

4

Information från revisorerna (max 20 minuter)

5

Information från kommunstyrelsen (max 20 minuter)

6

Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - tillsyn av Rengörings-/
sotningsverksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-24 § 115 kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.

2015/8

4-8

7

Medborgarförslag (Britt-Maria Soltorp och Gunnar Hammarsten) utbyggnad av va-nätet Bäckalundsområdet (norra Öland)
Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-24 § 114 kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.

2015/269

9-12

8

Taxa för sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll fr o m 1
september 2016.
Räddningschefen har föreslagit att taxorna tillämpas från och med 201609-01.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-06-21 § 130 kommunfullmäktige
att anta nya taxor för sotning/rengöring och taxa för brandskyddskontroll
från och med 2016-09-01.

2016/134

13-19

2
9

Begäran om tilläggsbudget för förstudie av hamnverksamheten i
Borgholms kommun.
Borgholm Energi AB begärde 2016-06-08 § 93 100 tkr i tilläggsbudget för
att genomföra förstudien.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-06-21 § 128 kommunfullmäktige
att bevilja Borgholm Energi AB tilläggsbudget om 100 tkr för genomförande av förstudie av hamnverksamheten, inom ramen för resultatet
2016.

2016/92

20-25

10

Interpellation (Lasse Leijon) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande pensionärsrabatt på KLT
Kommunfullmäktige gav 2016-05-16 § 91 Lasse Leijon rätt att ställa
interpellationen.

2016/7

26-27

11

Motion (Eddie Forsman M) - Livskvalitet - bra boendemiljö året om
Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-24 § 111 kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till att underhållet av befintliga
fastigheter bör prioriteras.

2015/172

28-29

12

Motion (Lasse Leijon SD) - bidrag till kommunens kobönder
Kommunstyrelsen föreslår 2016-05-24 § 113 kommunfullmäktige
att avslå motionen då kommuner enligt Kommunallagen inte får ge
bidrag till enskilda.

2015/262

30-31

13

Motion (Per Lublin nÖP) - anordna självfinansierad mässa
Kommunstyrelsen föreslår 2016-06-21 § 137 kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad med att det som föreslås i motionen nu
har beslutats av kommunstyrelsen.

2016/79

32-33

14

Återrapportering; Utvärdering av Riktlinjer för vägbidrag
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-17 § 119
att anta utarbetad Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms
kommun. Av policyn framgår även regler för bidrag till turistvägar och
för skötsel av vissa kommunala grönytor
att utvärdering ska ske under tidig vår 2016 för att se hur policyn fallit ut
och efter inkomna synpunkter se om det inneburit en förbättring mot
tidigare antagna regler från 1990.
Ekonomiavdelningen har utvärderat utifrån inkomna synpunkter.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-06-21 § 127 kommunfullmäktige med
rösterna 6-5
att godkänna utvärderingen som återrapportering av tidigare beslut.

2014/73

34-41

2015/193

42-79

Kommunstyrelsen beslutade vidare
att under förutsättning att kommunfullmäktige inte ändrar tidigare
antagna riktlinjer, överlämna till budgetberedningen att ändra
fördelningen av anslaget från driftbidrag till skötselbidrag och
turistvägsbidrag för att klara fler beviljade ansökningar.
15

Redovisning av partistöd 2015.
Enligt antagna Riktlinjer för utbetalning av partistöd ska de politiska
partierna som är representerade i kommunfullmäktige redovisa att
partistödet i enlighet med 2 kap 9 § andra stycket Kommunallagen har
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
Kommunstyrelsen överlämnar 2016-06-21 § 121 inkomna redovisningar
och redovisningsintyg till kommunfullmäktige som meddelande och för
kännedom.

3
Beslut om partistöd fattar kommunfullmäktige i samband med antagande
av nästkommande års budget.
Till kommande år kommer en blankett att tas fram för att få en enhetlig
redovisning från de olika partierna.
FÖR KÄNNEDOM
Granskningsrapport - uppföljning IT Borgholms kommun
Rapporten är enligt missiv överlämnad till kommunstyrelsen för redogörelse av vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs
i den revisionella bedömningen.
Årshjul – kommande ärenden och informationer
- - - - - - - - Skickas digitalt 2016-08-10

2016/155

80-90

onumrerat
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN

§ 115

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-24

92-117

Dnr 2015/8-008 KS

Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) – tillsyn av rengöring/sotningsverksamhet.
Andreas Åsenholm, Nedra Sandby, Horvgata 11, 387 95 Köpingsvik, föreslår
i medborgarförslag 2014-01-12 att Borgholms kommun i Ölands
Kommunalförbund verkar för
- åtskillnad på rengöring/sotning och brandskyddskontroll.
- brandskyddskontrollen överförs till kommunen/Ölands kommunalförbund.
- att i ev avtal stipulera att all dokumentation (den s k ”kontrollboken”) ägs
av kommunen/Ölands Kommunalförbundet.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-03-16 § 27 medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande och beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-04-28 § 97
kommunfullmäktige att uppdra åt Ölands Kommunalförbund att utreda om
sotningsverksamheten och brandskyddskontrollen ska genomföras av en och
samma aktör eller skildas på olika aktörer.
Av tjänsteskrivelsen som ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens
beslut framgår att Borgholms kommun har överfört ansvar för
sotningsverksamhet och brandskyddskontroll av eldstäder till Ölands
Kommunalförbund som i sin tur anlitat privat entreprenör för dessa två
uppgifter. Det kan vara olämpligt att en och samma entreprenör ansvarar
både för att utföra sotningsverksamhet och kontrollera den.
I många kommuner utförs sotningsverksamhet och kontroll av en och samma
entreprenör medan andra kommuner har skiljt på arbetsuppgifterna.
Sotningen genomförs av privat entreprenör genom upphandling medan
kontroll utförs av kommunen eller upphandlas av annan entreprenör.
Det finns skäl att Borgholms kommun i Ölands Kommunalförbund gör en
översyn över om sotnings- och kontrollverksamheten ska fortsätta som nu
eller förändras.
Räddningschef Bengt Andersson har deltagit i handläggningen av ärendet.

Yrkanden
Peder Svensson (C) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
samhällsbyggnadsnämndens beslut om uppdrag till Ölands
Kommunalförbund och Peder Svenssons yrkande om avslag på
medborgarförslaget, vilka ska ställas under proposition.

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-24

92-117

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
Svenssons yrkande att avslå medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå medborgarförslaget.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 97

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-04-28

88-112

Till: Kommunfullmäktige i Borgholm

Dnr. 2016-377
Medborgarförslag – Tillsyn av rengöring/sotningsverksamhet
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt
Ölands kommunalförbund att utreda om sotningsverksamheten och
brandskyddskontrollen ska genomföras av en och samma aktör eller skiljas på
olika aktörer.
_______________________________________

Sammanfattning av ärendet
Andreas Åsenholm har lämnat in ett medborgarförslag 2015-01-12 med förslag
på att Borgholms kommun i Ölands kommunalförbund verkar för
 åtskillnad på rengöring/sotning och brandskyddskontroll
 brandskyddskontrollen överförs till kommunen/Ölands kommunalförbund
 att i ev avtal stipulera att all dokumentation (den sk ”kontrollboken”) ägs av
kommunen/Ölands Kommunalförbund.
Kommunfullmäktige överlämnande i beslut 2015-03-16 medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande och beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-15
Medborgarförslag – Tillsyn av rengöring-/sotningsverksamhet
Beslutet ska skickas till
Andreas Åsenholm
Bengt Andersson
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN

§ 114

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-24

92-117

Dnr 2015/269-009 KS

Medborgarförslag (Britt-Maria Soltorp och Gunnar Hammarsten) –
utbyggnad av VA-nätet Bäckalundsområdet (norra Öland).
Britt-Marie Soltorp och Gunnar Hammarsten, Bäckalundsgatan 17, 387 74
Löttorp, föreslår i medborgarförslag 2015-10-20
- att kommunen utan dröjsmål tillser att Bäckalundsområdet ges möjlighet att
ansluta till det kommunala VA-nätet.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-11-16 § 172 medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning inför slutligt avgörande i
kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-04-28 § 98
kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår att i den kommunala VAplaneringen ingår området redan i ett närstående planerat
utbyggnadsområde, Vedborm-Binnerbäck etapp 2, med genomförandeperiod
mellan år 2020-2024. Samhällsbyggnadsnämnden anser att kommunen inte
ska frångå denna planering utan behålla utbyggnadsplanen oförändrad.
Enskild prioritering skapar orättvisor i en svår VA-situation.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå medborgarförslaget.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 98

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-04-28

88-112

Till: Kommunfullmäktige i Borgholm

Dnr. 2015-1370
Medborgarförslag - utbyggnad av VA-nätet i Bäckalundsområdet
(norra Öland)
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget att utan dröjsmål ge Bäckalundsområdet möjlighet att ansluta till det
kommunala VA-nätet, med hänvisning till aktuell VA-planering.
________________________________________

Sammanfattning av ärendet
Britt-Maria Soltorp & Gunnar Hammarsten lämnade 23 oktober 2015 in ett
medborgarförslag – att kommunen utan dröjsmål tillser att Bäckalundsområdet
ges möjlighet att ansluta till det kommunala VA-nätet. Kommunfullmäktige
lämnade över medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning
inför slutligt avgörande i kommunfullmäktige.
I den kommunala VA-planeringen ingår området redan i ett närstående planerat
utbyggnadsområde, Vedborm-Binnerbäck etapp 2, med genomförandeperiod
mellan år 2020-2024. Samhällsbyggnadsnämnden anser att kommunen inte ska
frångå denna planering utan behålla utbyggnadsplanen oförändrad. Enskild
prioritering skapar orättvisor i en svår VA-situation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-22
Medborgarförslag 2015-10-23
Utdrag ur VA-plan
Beslutet ska skickas till
Britt-Maria Soltorp
Gunnar Hammarsten
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN

§ 130

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-06-21

118-138

Dnr 2016/134-2016 KS

Ändring av taxa för sotning/rengöring samt taxa för
brandskyddskontroll från och med 2016-09-01.
Räddningschef Bengt Andersson föreslår i skrivelse 2016-05-23 att ny
sotningstaxa samt taxa för brandskyddskontroll tillämpas från och med 201609-01.
Taxorna är uppräknade med 2,78 % enligt träffat avtal mellan SKL och
Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta nya taxor för sotning/rengöring och taxa för brandskyddskontroll
från och med 2016-09-01.

Deltagande i beslutet
Per Lublin (nÖP) avstår från att delta i beslutet.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-015-01

2016-05-23

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖLAND

Borgholms kommun

Ändring av sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll fr.o.m. 1 sept 2016.
Som framgår av bifogat Cirkulär 16:29 från Sveriges Kommuner och Landsting har
avtal träffats med Skorstensfejarmästarnas Riksförbund om nytt sotningsindex för 2016.
Kommunernas ansvar vad gäller sotning och brandskyddskontroll har överförts till
Ölands kommunalförbund, men taxor för verksamheten skall antas av medlemskommunernas kommunfullmäktige.
Enl Högsta förvaltningsdomstolen skall taxa för verksamhet som grundas på bemyndigande
till en kommun i lag eller förordning, beslutas av medlemskommunerna och inte av
kommunalförbund.
Sotningstaxornas uppräkning på Öland bygger sedan många år tillbaka på det avtal om
sotningsindex som träffas mellan de centrala parterna Sveriges Kommuner och Landsting
och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.
Nuvarande avtal (sotningsindex 2015) infördes 1 juni 2015.
Undertecknad föreslår att nya taxor för sotning resp. brandskyddskontroll tillämpas
fr.o.m. 1 sept 2016.
Som framgår av cirkulärets tabell innebär detta en uppräkning med 2,78% fr.o.m.
1 sept 2016.
Bifogar ny taxa för sotning/rengöring samt ny taxa för brandskyddskontroll.

Bengt Andersson
Räddningschef

POSTADRESS
Box 111
386 22 FÄRJESTADEN

GATUADRESS
Storgatan 89
386 35 FÄRJESTADEN

TELEFON
0485-470 00
Borgholm 0485-880 00

TELEFAX
0485-472 62
Borgholm 0485-12870
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Taxa för sotning/rengöring, Borgholm,

2016

Sotningstaxa uppräknad med 2,78% fr.o.m. 1 sept 2016
Mörbylånga sotningsdistrikt
Timpris: 437:622 kr/tim,Avrundat 438:- kr/tim
Minutpris =timpris/60 = 7,294
Objektspris=objektstid x minutpris

OBJEKTPRIS

1. Objekt småhus
1.1 Inställelseavgift
1.1.1. Helårsbebott hus
1.1.2. Fritidshus

Objekttid

Objektpris

Inkl moms 25%

Avrundat
Inkl moms 25%

12,9
22,0

94,09
160,47

117,61
200,59

118:201:-

1.2 Objektsavgift
1.2.1.1 Värmepanna olja

25,32

184,68

230,85

231:-

1.2.1.2 Värmepanna fastbränsle

30,32

221,15

276,44

276:-

1.2.1.3 Brandskyddskontroll enligt SRV
1.2.2 Braskamin, köksspis, kakelugn
1.2.3 Lokaleldstad

25,32
22,50
20

184,68
164,12
145,88

230,85
205,15
182,35

231:205:182:-

1.2.4.1 Imkanal
1.2.4.2 Köksfläkt
1.2.4.3 Spisfläkt
1.2.4.4 Fläkt, vind/tak
1.2.4.5 Värmeväxlare

5,84
7,64
25
35
60

42,60
55,73
182,35
255,29
437,64

53,25
69,66
227,94
319,11
547,05

53:70:228:319:547:-

1.3 Tilläggsavgift
1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0 - 2,5 m
1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6 - 5,0 m
1.3.2 Avstötning
1.3.3 Kryddhylla

3,84
9,48
2,89
4,54

28,01
69,15
21,08
33,11

35,01
86,44
26,35
41,39

35:86:26:41:-

- 50 Mcal/h
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300

Enl 1.1 och 1.2
46,94
54,43
62,49
65,65
70,36

342,38
397,01
455,80
478,85
513,21

427,98
496,26
569,75
598,56
641,51

428:496:570:599:642:-

- 50 Mcal/h
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300

16,18
29,47
36,96
45,02
48,18
52,89

118,02
214,95
269,59
328,38
351,42
385,78

147,53
268,69
336,99
410,48
439,28
482,23

148:269:337:410:439:482:-

4
6
9
60

29,18
43,76
65,65
437,64

36,48
54,70
82,06
547,05

36:55:82:547:-

2 Övriga objekt
2.2 Värmepanna

2.2.1 Sidopanna

2.3.1 Separat rökkanal
4.2 Hämtning av stege
4.3 Administrationsavgift
4.5 Timersättning
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Taxa för brandskyddskontroll 2016
Tillämpningsområde
Borgholms sotningsdistrikt
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande
föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
Angivna avgifter uppräknade med 2,78% från 2015, med tillämpning fr.o.m. 1 sept 2016.
1. Objekt i småhus
1.1 Grundavgift
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll
(timpris enl 4.4/60 x min enl sotningstaxa x 1,5)
1 Helårsbebott hus

Objektpris
254:31

Inkl 25%
moms
317:89

Avrundat
Inkl 25%moms
318:-

2 Fritidshus

433:70

542:13

542:-

Alternativ A
1.2 Kontrollavgift
1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. 591:39

739:24

739:-

2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till
rökkanal i annan skorsten i samma byggnad. 262:84

328:55

329:-

1.3 Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller
läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4.
Alternativ B
1.4 Kontrollavgift
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.
2. Övriga objekt
2.1 Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.
3. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris
som anges i 4.4 samt transportersättning.

17

4. Särskilda bestämmelser
1 Då kontrollen inte kunnat utföras enligt
ordinarie avisering och särskilda skäl
för detta inte förelegat, utgår ersättning med

Objektpris
328:56

Inkl 25%
moms
410:70

Avrundat
Inkl 25%moms
411:-

2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km
av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta körlängd. För
Annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.
3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är
tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i
4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
4 Timersättning utgår per man med 788:54 kronor.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
halvtimme.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel
halvtimme.
Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas
förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.
5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och
förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.
5. Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med de av centrala
parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstens-fejaremästares Riksförbund
publicerat Sotningsindex.
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1 (2)
2016-05-19

CIRKULÄR 16:29

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Max Ekberg

Räddningsnämnd
Räddningstjänstförbund
Räddningschefer

Sotningsindex 2016
För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat
2002-09-12, gäller följande sotningsindex från 2016-06-01:
Sotningsindex 2016 – 2,21 %
(Detta index gäller för kommuner som även år 2015 tillämpade sotningsindex.)
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i löneavtalet
mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (2,2 %), dels Konsumentprisindex för
12-månadersförändring i februari (0,4 %).
Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man
ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från föregående år. Beräknade
värden där dessa faktorer är inräknade kan utläsas i tabellen nedan.
Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index
infördes 2015 och när det införs 2016, enligt följande:
Införande av index
1 juni 2016
1 juli 2016
1 augusti 2016
1 september 2016

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

1 april 2015
2,21%
2,45%
2,76%
3,15%

1 maj 2015
2,04%
2,28%
2,59%
2,98%

1 juni 2015
1,83%
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Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av
Max Ekberg, telefon 08-452 78 57, max.ekberg@skl.se
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Gunilla Glasare

Ann-Sofie Eriksson
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118-138

Dnr 2016/92-043 KS

Begäran om tilläggsbudget för förstudie av hamnverksamheten i
Borgholms kommun.
Styrelsen för Borgholm Energi AB föreslog 2016-06-08 § 93
kommunstyrelsen
att 100 tkr tilläggsbudgeteras till förstudiens genomförande.
Av beslutet framgår att Borgholm Energi ansvarar för gästhamnarna i
Nabbelund, Byxelkrok, Böda, Sandvik och Kårehamn medan gästhamnarna i
Källa och Stora Rör bedrivs i privat regi. I Borgholm drivs den inre
gästhamnen i privat regi, medan Borgholm Energi ansvarar för den yttre
hamnen och ställplatsen. Det finns behov av en översyn av verksamheten i
hamnarna och hur den skulle kunna utvecklas, där faktorer som driftsformer,
underhållsbehov och ekonomiska ställningstaganden kan utredas.
Förstudien ska kunna presentera ett förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige på en strategi för hamnarna avseende investeringar, mål,
driftsformer och organisation. En projektgrupp och en projektledare ska
utses. Projektledaren ska sedan ta fram en projektplan och projektstart sker
när projektplanen godkänns av styrgruppen.
I styrgruppen ingår ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg, kommunstyrelsens
ordförande Ilko Corkovic, samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart
Bohlin (FÖL), Borgholm Energis andre vice ordförande Tomas Lind (FÖL)
och servicechef Hans Johannesson.

Vid dagens sammanträde redogör t f ekonomichef Linda Kjellin att det inte
finns tillgängliga medel till förstudien i driftbudgeten 2016 inom projekt
hamnar.
Yrkanden
Sofie Loirendal (FÖL), Marcel van Luijn (M) och Monica Enberg (S) yrkar
bifall till tilläggsbudget inom ramen för resultatet år 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bevilja Borgholm Energi AB tilläggsbudget om 100 tkr för
genomförande av förstudie av hamnverksamheten, inom ramen för
resultatet 2016.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Förslag till hamnutredning syftande till övergripande
hamnstrategi
1. Bakgrund
Borgholms kommun äger 7 hamnar från Nabbelund i norr till Stora Rör i söder.
Kommunstyrelsen fastställer drifts- och investeringsbudget. Borgholm Energi AB
(bolaget) är en utförarorganisation för hamnarna genom bolagets Gata-Park-avdelning.
I bolagets regi drivs hamnarna i
Nabbelund
Byxelkrok
Böda
Sandvik
Kårehamn
Samt delvis Borgholm.
Stora Rör och småbåtshamnen i Borgholm är utarrenderade till båtklubbar.
Dessutom är husbilsverksamheten utarrenderad i olika former i flera hamnar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) gav servicechefen i uppdrag att ta fram en
investerings- och underhållsplan för hamnarna. Denna presenterades för bolagets
styrelse 2015-12-16 (bilaga 1).
Efter presentation för KSAU fick bolaget i uppdrag att lägga förslag på
prioriteringsordning för planen.
I februari 2016 fick bolaget och kommunstyrelsen bifogad revisionsrapport.
Stora akuta investeringar reparationer har genomförts de senaste åren. T ex piren och
bryggor i Stora Rör, bryggor i Borgholm och pirer i Byxelkrok.
Byxelkroks hamn har en utgående vattendom som delvis sätter en tidsbegränsning för
utbyggnad.
Nabbelund har diskuterats som beredskapshamn. Nabbelund har även nyligen nyttjats
för lossning av grusmassor från Eons vindkraftspark. Dessa massor ligger nu lagrade på
Ölanda flygfält i Grankullavik.
På styrelsemöte i Borgholm Energi AB 2016-03-09 fick undertecknad i uppdrag att
föreslå förslag, inriktning och avgränsningar för en kommande hamnutredning.
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2. Syfte och motivering
Ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige ett genomarbetat beslutsunderlag för en
Hamnstrategi, avseende investeringar, mål, driftsformer och organisation.
För att få ett så bra underlag som möjligt för en långsiktig hamnplan måste mycket
information inhämtas och sammanställas. Utredning måste även beakta kommunens
övergripande mål och policys.

3. Studiens omfattning
Studien handlar om att ta fram ett beslutsunderlag för en långsiktig och transparent
strategi för kommunens hamnar.
Studien ska omfatta följande aspekter:
Inläsning och analys av relevant material, såsom medföljande bilagor, ”Hamnordning”
samt övrigt relevant material. Intervjuer med beslutsfattare, servicechef, hamnkaptener,
arrendatorer och andra i verksamheten.
Hamnarnas driftsekonomi idag samt på kort och lång sikt. Hur kan man tydliggöra driftsrespektive investeringsbudget för hamnverksamheten i kommunens budgetprocess?
Utveckling av gästnätter för båtar respektive husbilar. Effekter för näringen i och
omkring hamnarna. Hur viktiga är hamnarna för varumärket Öland? Skall en del av
hamnbudgeten anses vara marknadsföring? Synpunkter på hamnarna som
”turisthubbar” eller nav i t ex cykellederna ska inhämtas från turismorganisationen.
Vilka mål ska kommunen ha med hamnarna på kort och lång sikt? Definiera tydliga och
mätbara mål.
Hur ska målen följas upp? Både resultatmål (t ex gästnätter) och effektmål (vad ökat
antal gästnätter genererar) bör behandlas.
Ta fram förutsättningar för framtida person-/bilfärjor. Hur trolig är en framtida
gotlandstrafik och eller pendlarlinje? Finns några förutsättningar för att ha en
beredskapshamn i Nabbelund? Vilka fartyg kan användas? Vad händer om man inte kan
passera Ölandsbron? Vems ansvar är en eventuell beredskapshamn?
Identifiera risker i den interna kontrollen. Blir alla avgifter fakturerade, t ex
hamnavgifter, landningsavgifter för fisk, båtplatser? Finns kontanthantering, rånrisk
mm? Hur behandlades hamnavgift, muddring och frakter i samband med transporten
och lagringen av Eon-gruset?
Bedöma risker i investerings- och underhållsplanen och därefter föreslå en
prioriteringsordning.
Utvärdera olika driftsformer. Hur ska hamnarna drivas? Genom bolaget och
hamnkaptener eller utarrenderas? Ska alla hamnar ha samma driftsform? Hur tydliggöra
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ansvar för intäkter, kostnader och investeringar? Kan hamnkaptener användas i
kontrollplanen, genom att identifiera risker och göra förbyggande underhåll?
Utreda ansvarsfördelning och organisation mellan bolaget och kommunstyrelsen. Vem
kan beställa projekt? Vem har budgetuppföljning och kontroll av måluppfyllelse?
Ge förslag på uppdaterad ”Hamnordning” m a p regler och avgifter för t ex container,
båtar, skrot, uteserveringar och trottoarpratare.
Göra en övergripande riskanalys och föreslå en kontrollplan som borgar för att tidigt
identifiera kommande risker och investeringsbehov och därmed slippa dyra
akutåtgärder.
Genomförandeaspekter, organisation, finansiering samt uppföljning av den föreslagna
handlingsplanen
Följande ingår inte: Fördjupningar i tekniska och juridiska frågor.

4. Mål
Projektmål
Projektet ska leverera en rapport med ett innehåll som återspeglar avsnitt 3 ovan.
Anm.: Det är projektets ansvar att projektmål uppnås.
Effektmål
Effekten av rapporten förväntas bli att kommunfullmäktige kan anta en
hamnstrategi som leder till:
Tydliga och mätbara mål för hamnverksamheten, både på kort och lång sikt.
Klarare ansvarsfördelning och tydliga roller inom och mellan kommunens aktörer m a p
avtal och beslutsordning
Uppdaterad ”Hamnordning” för att förenkla och likabehandla hamnarna och dess
intressenter
Tydliggöra och särredovisa drift- och investeringsbudget för hamnarna
Bättre och tidigare identifiering av risker, både vad avser intern kontroll och
investerings- och underhållsbehov. Konsekvensanalys om inte investering/underhåll
utförs.
Anm.: Det är inte projektets ansvar att effektmålen uppnås.
5. Projektorganisation
Beställare

Postadress
Box 55
387 32 Borgholm

Besöksadress
Badhusgatan 4

Telefon
0485-883 00

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

24

Kommunstyrelsen
Leverantör
Projektledare: NN
Styrgrupp: Sammansätts av representanter från kommunen och Borgholm Energi AB (35 personer, förslagsvis KSAU-representant, servicechef, bolagets presidium).
Projektledaren upprättar en projektplan. Projektstart sker när projektplanen godkänts
av styrgruppen. Projektets resultat ska godkännas av styrgruppen innan det överlämnas
till beställaren. Projektet avslutas när beställaren godkänt projektleveransen.

6. Risker
Risk att projektmål inte uppnås
Ej tillämpligt.
Risk att effektmål inte uppnås
Risk: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige godtar inte handlingsplanen helt eller delvis
Åtgärd: Projektgenomförandet delas upp i faser så att resultatet från en fas kan
förankras på lämpligt sätt innan nästa tar vid (en form av stegvis ansats för att i
görligaste mån säkerställa att förväntat resultat motsvaras av levererat resultat och att
inte resurser läggs i onödan på att ta fram resultat som sedan inte kommer till
användning). Styrgruppens sammansättning bidrar också till förankringsprocessen.

7. Bilagor
Investerings-/underhållsplan
Revisionsrapport, Granskning av kommunens hamnverksamhet, Februari 2016
Övriga taxor och avgifter inom Borgholm Energi AB 2016
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Svar på interpellation från Lasse Leijon gällande förhandling med KLT om
pensionärsrabatt
I interpellationen daterad den 15.maj 2016 har Lasse Leijon (SD) ställt följande fråga till mig:
”Sverigedemokraterna Borgholm tycker att kommunen å det snarast ska förhandla
med KLT om en pensionärsrabatt.”
I dagsläget har vi från kommunledningen inlett diskussion med KLT om vad det
skulle kosta att införa en snabb pendlarlinje från norra Öland till Kalmar. Den
åtgärden ligger i linje med de åtgärderna som föreslagits i rapporten från
beredningsgruppen för utvecklingen av norra Öland. Vi har även ställt frågan till KLT
om vad det skulle kosta för kommunen att införa en zon i stället för de befintliga 7-8
zonerna för att sänka pendlingskostnaderna för medborgarna som bor på nordligaste
Öland. Det pågår även diskussioner om åtgärderna för att förbättra närtrafiken i
kommunen.
Även din fråga kan vi undersöka med KLT om vad det skulle kosta för att införa
pensionärsrabatt i kommunen.

Ilko Corkovic (S)
Borgholm, 2016-06-10
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Dnr 2016/7-101 KS

Interpellation (Lasse Leijon SD) till kommunstyrelsens ordförande
gällande förhandling med KLT om pensionärsrabatt.
Kommunfullmäktige ger Lasse Leijon (SD) rätt att ställa följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Sverigedemokraterna Borgholm tycker att kommunen å det snarast ska
förhandla med KLT om en pensionärsrabatt.”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
___________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/172-109 KS

Motion (Eddie Forsman M) – Livskvalitet – bra boendemiljö året om.
Eddie Forsman (M) föreslår i motion 2015-06-24
att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag och kostnadsberäkning på byggnation av inglasade vinterträdgårdar, förslagsvis på
150 till 200 kvm, till Åkerbohemmet, Soldalen och Strömgården, samt att
investeringarna läggs in i investeringsplanen för 2017, 2018 och 2019.
Kommunfullmäktige lämnade 2016-09-14 § 126 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2016-04-25 föreslår kommunledningskontoret att begäran
om investering för byggnation av inglasade vinterträdgårdar avslås.
Av tjänsteskrivelsen framgår att en schablonmässig kostnadsberäkning har
gjorts för byggnationen på 15 tkr/m2. Det innebär att varje trädgård beroende
på storlek beräknas kosta 2 250 000 kr – 3 000 000 kr och totalt ca 7 – 10
mkr inklusive inventarier och växter. Beräkningen utgår från ett lågt riktpris
vilket kan innebära att platsspecifika förutsättningar kan öka kostnaden.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunens fastigheter för äldreboende har omfattande behov av åtgärder
för underhåll, energieffektivisering och arbetsmiljökrav. Trots att det finns
goda skäl att skapa vinterträdgårdar för äldre är bedömningen att underhållet
av befintliga fastigheter bör prioriteras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-05-03 § 174
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till att underhållet av befintliga fastigheter bör prioriteras.
Yrkanden
Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konsaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall
till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen med hänvisning till att underhållet av befintliga fastigheter bör prioriteras.
______________________________
Utdragsbestyrkande
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Borgholms kommun
Box 52
387 21 Borgholm

Motion

150624

Livskvalitet – bra boendemiljö året om.
Åkerbohemmet i Löttorp, Soldalen i Köpingsvik och Strömgården i Borgholm bra
boendemiljöer året om.
Min ide är att på de tre ovanstående äldreboendena bygga en inglasad och isolerad
vinterträdgård där man kan vara ute året om. En vinterträdgård med sittplatser, blommor
och träd och där möjligheten finns att kunna promenera med eller utan rullator året om
oavsett väder.
Mitt yrkande är.
Att: kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag och kostnadsberäkning på
byggnation på inglasade vintertrådgårdar, förslagsvis på 150 till 200 kvm, till Åkerbohemmet,
Soldalen och Strömgården samt att investeringarna läggs in i investeringsplanen för 2017,
2018 och 2019.
Eddie Forsman (M)
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Dnr 2015/262-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – bidrag till kommunens kobönder.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att Borgholms kommun betalar ett kobidrag på 1 000 kronor per ko till
Borgholms kommuns kobönder och med start redan i januari 2016.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-10-19 § 148 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2016-04-20 föreslår kommunledningskontoret att
motionen avslås.
Av tjänsteskrivelsen framgår att i Kommunallagen 2 kap 1 § framgår den
allmänna kompetensen och fullmäktiges befogenheter. Bland annat ligger i
den grundläggande kompetensbestämmelsen ett principiellt förbud mot att ge
understöd åt enskilda, eftersom det i regel inte kan vara ett allmänt intresse
att sådant understöd lämnas. Undantag från förbudet finns i speciell
lagstiftning t ex socialtjänstlagen och lagen om kommunalt stöd till boende.
Vidare finns ett allmänt förbud mot gynnande av enskild - syftet är att skydda
kommunen mot korruption och icke-ändamålsenlig användning av
kommunala medel och tillgångar. Förbudet är en följd av kravet på att
kommunala verksamheter ska motiveras utifrån ett allmänt kommunalt
intresse och komma alla till del.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-05-03 § 175
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då kommuner enligt Kommunallagen inte får ge bidrag till
enskilda
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen då kommuner enligt Kommunallagen inte får ge bidrag
till enskilda.

Jäv
Stig Bertilsson (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet behandling eller
beslut och är inte heller närvarande.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/79-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – anordna självfinansierad mässa.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2016-04-03
att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att anordna en självfinansierad mässa.
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-04-18 § 66 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2016-05-10 föreslår kommunledningskontoret att
motionen avslås med hänvisning till att det redan finns ett beslut att
genomföra ett EXPO som överensstämmer med beskrivningen i motionen.
Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott redan 2016-04-05
§ 119, efter förslag i tjänsteskrivelse 2016-03-31, beslutat
att ta fram förslag på plan och genomförande av en EXPO liknande den
som Markaryd genomför.
Återapportering av uppdraget 7 juni.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-05-31 § 206
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då det redan finns beslut på att genomföra ett EXPO.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att motionen ska anses besvarad med att det som föreslås i
motionen nu har beslutats av kommunstyrelsen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets
förslag och Lublins yrkande, vilka ska ställas under proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
Lublins yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad med att det som föreslås i motionen nu har
beslutats av kommunstyrelsen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/73-318 KS

Återrapportering; utvärdering av Riktlinjer för vägbidrag.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-17 § 119
att anta utarbetad Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun.
Av policyn framgår även regler för bidrag till turistvägar och för skötsel av
vissa kommunala grönytor
att utvärdering ska ske under tidig vår 2016 för att se hur policyn fallit ut och
efter inkomna synpunkter se om det inneburit en förbättring mot tidigare
antagna regler från 1990.
I tjänsteskrivelse 2016-05-17 redovisar ekonomiavdelningen genomförd
utvärdering bland annat utifrån inkomna synpunkter från Böda-Högby
Centeravdelning genom Edgar Högström och en del av de vägsamfälligheter
som fått bidrag.
Utvärderingen redogör för följande tre bidrag och om det har skett en
förbättring mot tidigare antagna regler:
•
Driftbidrag
•
Turistvägsbidrag
•
Skötselbidrag
Driftbidraget är avsatt att bidra till årlig drift av vägen. Utfallet efter 2015 års
ansökningar är att kvaliteten på ansökningarna var dåliga. Av totalt 101 ansökningar behövdes cirka 40 kompletteras. Detta bidrog till en hög
administrativkostnad för utvärdering av inkomna ansökningar. Tydligare
kommunicering angående kriterier och krav för driftbidrag kan minska denna
transak-tionskostnad.
De synpunkter som har inkommit dels via en skrivelse från Böda-Högby
Centeravdelning och dels via telefon rör kravet att ”väghållaren ska vara
registrerad hos Lantmäteriet”.
Konsekvensen enligt skrivelsen och telefonsamtal är att driftbidraget endast
kan åtnjutas av förrättade föreningar och att permanentboenden missar
chansen till kommunalt driftbidrag. Bakgrunden är att det är dyrt med en
Lantmäteriförrättning kontra storleken på det årliga kommunala vägbidraget.
Fördelen för en förening med en lantmäteriförrättning är att legala andelstal
fastslås. Med legala andelstal kan föreningen använda de lagar som
framtagits för att administrationen av samfällighetsföreningen ska fungera på
ett bra sätt. Några fördelar med en rättslig bildad förening är följande:
• Förvaltningen av föreningen kan fungera trots att medlemmarna inte är
överens.
• Föreningen är en juridisk person och kan ingå avtal med entreprenörer
och andra.
• Enklare att låna i bank. En samfällighetsförening behöver ingen särskild
Utdragsbestyrkande
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118-138

borgen eller pant.
• Föreningen har förmånsrätt vid uttaxering från medlemmarna enligt debiteringslängd.
Slutsatsen är att
• förrättningen säkrar en god ordning i kommunens vägföreningar
• mottagandet av kommunala skattemedel används på ett betryggande sätt.
• kommunen förvissar sig även om att det är en juridisk person som är mot
tagare av kommunala skattemedel.
• slopandet av kravet på förrättning leder till fler utbetalningar och en ökad
administration.
• bidraget till de beviljade förrättade föreningarna skulle minska och budget
anslagen skulle behöva ökas för att kompensera detta.
Tänkbart är att låta enskilda vägar som inte är förrättade söka kommunalt
driftbidrag, men då ska juridisk person framgå av ansökan och betrygga
mottagandet av kommunala skattemedel.
Utöver driftbidraget kan även ett särskilt turistvägsbidrag sökas för enskilda
vägar. Utfallet efter förra årets ansökningar är att av totalt 31 sökande blev
18 beviljade kommunalt turistvägsbidrag.
Av de 13 som blev nekade uppfylldes inte alla kriterier för att erhålla
turistvägsbidrag. Tydligare kommunikation med de sökande kan leda till fler
beviljade ansökningar. En direkt konsekvens av detta är att budgeten inte
kommer att räcka när alla föreningar ska bli beviljade bidrag. Ett förslag är att
vikta ner anslaget 650 tkr till 600 tkr från driftsbidrag till skötselbidrag och
turistvägsbidrag för att klara fler beviljade ansökningar.
Vid underhåll av grönytor och lekplatser finns möjlighet att ansöka om ett
skötselbidrag. Av totalt åtta ansökande blev tre beviljade skötselbidrag. Av
de fem som blev nekade uppfylldes inte alla kriterier för att erhålla
skötselbidrag.
Tydligare kommunikation med de sökande kan leda till fler beviljade
ansökningar. Problematiken i beräkningen med fördelningen är att föreningar
med stora skötselytor mottar hela bidraget och föreningar med små
skötselytor får ringa eller ingen ersättning alls. En tänkbar lösning kan vara
att gå över till en fast ersättning på tre till fyra nivåer inom olika
skötselintervall.
Den stora skillnaden mot det tidigare beslutet Kommunalt bidrag till enskild väghållning mm. Bidragsberättiga vägar mm. Tekniska nämnden § 25/91
och nuvarande beslutade riktlinjer och kriterier är vikten av att bidraget skulle
gå till de fastboende.
De permanentboende och fritidsboende i Borgholms kommun bidrog 2015
Utdragsbestyrkande
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med 36,8 mkr i fastighetsavgift till den kommunala verksamheten. Med detta i
beaktande är det svårt att inte låta det kommunala vägbidraget även gå till de
fritidsboende. Detta utesluter inte att föreningen själv kan besluta om att det
kommunala vägbidraget endast ska gå till de permanentboende. Det finns
även en svårighet att för kommunen gå in och granska att endast det
kommunala vägbidraget går till de permanentboende.
Ett juridisk klargörande är att det inte går att säga att bidraget endast ska gå
till permanentboende respektive fritidsboende. Vägbidrag går till väghållare,
vägföreningar och fastighetsägare. Fastigheterna är till och från permanent
bebodda och kommunen kan inte heller kontrollera fastigheternas nyttjandegrad. Sådana kontroller skulle vara tidskrävande och förenat med höga
administrativa kostnader.
Slutsatsen är att nuvarande beslutade riktlinjer och kriterier är mer specifika
i detalj vad som krävs av den bidragssökande. Den tar även till vara aspekten på rättvisetänk när det kommer till bidragsmottagandet permanentboende
och fritidsboende.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-05-31 § 216
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna utvärderingen som återrapportering av tidigare beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-05-31 § 216
kommunstyrelsen
att under förutsättning att kommunfullmäktige inte ändrar tidigare antagna
riktlinjer, överlämna till budgetberedningen att ändra fördelningen av anslaget från 650 tkr till 600 tkr från driftbidrag till skötselbidrag och turist
vägsbidrag för att klara fler beviljade ansökningar.
Vid dagens sammanträde redogör controller Mattias Sundman för ärendet.
Yrkanden
Thomas Johnsson (M) yrkar att försöksverksamheten avbryts och att
kommunen återgår till de tidigare riktlinjerna som innebar bidrag kopplat till
behovet och som bättre uppfyllde kommunens syfte med bidrag till den
enskilda väghållningen.
Monica Enberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Per Lublin (nÖP) stöder Johnssons yrkanden
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; arbetsutskottets
förslag samt Johnssons förslag att återgå till de tidigare riktlinjerna, vilka ska
ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
Utdragsbestyrkande

37

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-06-21

118-138

arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder arbetsutskottets
förslag röstar ja. Den som stöder Johnsson m fl förslag röstar nej.
Ja – 6
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Mats Olsson (FÖL)
Maria Lindmark (MP)
Monica Enberg (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 5
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)

Därmed bifalls arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 6 ja mot 5 nej kommunfullmäktige
att

godkänna utvärderingen som återrapportering av tidigare beslut.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att

under förutsättning att kommunfullmäktige inte ändrar tidigare
antagna riktlinjer, överlämna till budgetberedningen att ändra
fördelningen av anslaget från driftbidrag till skötselbidrag och
turistvägsbidrag för att klara fler beviljade ansökningar.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 2)
_____________________________
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Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms Kommun
Riktlinjer och kriterier
Policyn syftar till att tydliggöra kriterierna och nivåerna för bidrag. Policyn ger möjlighet för
enskilda vägar att söka tre olika bidrag:




Driftbidrag
Turistvägsbidrag
Skötselbidrag

Driftbidraget är avsatt att bidra till årlig drift av vägen. Bidraget utbetalas årligen och senast
30 november. Vid ansökan om kommunalt bidrag till drift och underhåll av enskilda vägar
ingående i av lantmäterimyndigheten inrättad gemensamhetsanläggning gäller följande:
Bidrag utgår procentuellt efter de antal vägmeter samfälligheten förfogar över och sköter. De
enskilda vägarna får alltså dela på den årliga beslutade budgeten.
För att bidrag ska beviljas måste vägen hållas öppen för allmänheten och vara farbar för
trafik med motorfordon under barmarksperioden och underhållas på sådant sätt att
erforderliga transporter kan genomföras rationellt och att trafikverksamheten inte äventyras.
Kommunen ska beredas tillsyn över verksamheten för att följa upp att väg med beviljat
bidrag betjänar den trafik som anges i ansökan och underhåll sker i erforderlig omfattning.
Utöver driftbidraget kan även ett särskilt turistvägsbidrag sökas för enskilda vägar. Bidraget
utbetalas årligen och senast 30 november med 2 000 kronor till de som uppfyller kriterierna.
Turistvägsbidraget utbetalas till enskilda vägar som har väsentlig betydelse för det rörliga
friluftslivet. Till ansökan anges vägens längd och beskaffenhet samt till vilket turistiskt
ändamål vägen används.
Ansökan ska även innehålla den årliga kostnaden för vägens drift och underhåll.
Förutom de två andra nämnda bidragen finns det möjlighet att ansöka om ett skötselbidrag
avseende skötsel av lekplatser och grönytor. Bidraget utbetalas årligen och senast 30
november till de som uppfyller kriterierna. Bidraget fördelas per kvm och syftar till att
underhålla grönytor och lekplatser.
Ansökan ska inkludera den årliga kostnaden för underhåll av grönytor och lekplatser.

40
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-17 § 119 (utvärdering våren 2016)
Framtagen av ekonomiavdelningen

2 ( 3)

1. Modell för bidrag
Modellen för bidrag till enskilda vägar syftar till att tydliggöra på vilka grunder bidrag
utbetalas i Borgholms kommun. Modellens syfte är att göra det så tydligt och enkelt som
möjligt för såväl allmänhet som tjänstemän.
1.2 Driftbidrag
Driftbidraget syftar till att bidra till kostnader för den dagliga driften av vägen. Som exempel
kan nämnas, vinterväghållning, grusning, hyvling m m.

1.2.1. Kriterier för driftbidrag
Driftbidrag kan sökas av samtliga enskilda väghållare som är registrerade hos Lantmäteriet.
Oberoende organisation och vägens funktion varierar bidragsnivån procentuellt utifrån
vägens längdmeter och årets beslutade budget. Följande krav gäller för driftbidrag:














Ansökan ska ske på ändamålsenlig blankett. Samtliga uppgifter ska lämnas för att
prövning om bidrag ska kunna ske.
Väghållaren ska vara registrerad hos Lantmäteriet och skicka in en kopia på
förrättningen.
Väghållaren ska tillhandahålla uppgift om antal vägmeter.
Årsmötesportokoll med ekonomiskredovisning.
Ansökan ska vara inne senast 30 september och betalas ut som senast 30
november. Bidraget betalas ut årsvis då en budget är satt, ej i efterskott.
Bidragstagaren ska ange giltigt giro- eller kontonummer till vilket bidrag utbetalas.
Vägen ska hållas öppen för allmän trafik under barmarksperioden.
Väg som inte erhåller statliga bidrag ska vara minst 200 m lång.
Väghållaren ska tillfredsställande underhålla berörda vägar i fråga om drift och
underhåll. Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera utförda åtgärder.
Bidragstagaren ska utse en eller som mest två kontaktpersoner som ska föra talan
med bidragsgivaren. I en vägförening lämpligen ordförande och kassör.
Bidragstagaren förbinder sig att var femte år till kommunen inkomma med redovisning
av hur vägen skötts. Bidragsgivaren förbehåller sig rätten att kontrollera att lämnade
uppgifter är korrekta samt att begära in kompletteringar vid behov.
Bidragsgivaren förbehåller sig rätten att hålla inne bidrag om inte vägen sköts i
enlighet med trafikförordningen.

1.2.2. Bidragsnivåer
Vid godkänd ansökan utbetalas bidrag enligt nedan angivna beräkningsmodell. Oberoende
på hur organisationen kring vägens drift ser ut samt vilken funktion vägen har utbetalas
bidrag av olika storlek.
Vägföreningens bidrag = Budgeterat bidrag ∗

Meter väg
Totalt meter väg
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1.2.3 Ansökan och utbetalning
För att få driftbidrag 2015 och framåt måste årlig ansökan på särskild blankett ske. Detta
gäller samtliga bidragstagare.
Utbetalning sker efter ansökan och prövning av ovanstående kriterier till vägföreningar
med eller utan statligt bidrag.
Ansökan ska inlämnas till kommunen senast 30 september och bidrag utbetalas
senast 30 november.
2. Turistvägsbidrag
Vid öppethållande av turistväg finns möjlighet att ansöka om särskilt turistvägsbidrag.
Riktlinjerna kring vad som är kvalificerande är följande:


Medel ska gå till vägar som har väsentlig betydelse för det rörliga friluftslivet.

Kriterier för att erhålla turistvägsbidrag är:






Ansökan ska ske hos kommunen på för ändamålet framtagen blankett.
Medel ska finnas tillgängliga i budget.
Av ansökan ska framgå vägens längd och beskaffenhet.
Av ansökan ska även det turistiska ändamålet framgå.
Av ansökan ska årliga kostnaden för underhåll framgå.

Vid godkänd ansökan utbetalas 2 000 kronor. Bidraget utbetalas årligen senast 30 november
och ansökan ska vara till handa senast 30 september.
3. Skötselbidrag
Vid underhåll av grönytor och lekplatser finns möjlighet att ansöka om ett skötselbidrag.
Riktlinjerna är följande:


Bidraget ska gå till skötsel av grönytor och lekplaster.

Kriterierna är följande för att erhålla skötselbidrag:






Ansökan ska ske på ändamålsenligt framtagen blankett.
Medel ska finnas tillgängliga i budget.
Av ansökan ska framgå skötselområdets kvm yta.
Av ansökan ska framgå lekplatsens beskaffenhet.
Av ansökan ska årliga kostnader för underhåll framgå.

Vid godkänd ansökan betalas en budgeteradnivå per kvm ut till de sökande. Bidraget
utbetalas årligen senast 30 november och ansökan ska vara kommunen till handa
senast 30 september.
Finansieringen av turistvägsbidrag och skötselbidrag sker på bekostnad av den totala
budgeten som är avsatt till bidrag för enskilda vägar, 50 tkr av budgeterad summa avsätts till
turistvägsbidrag och skötselbidrag kommunala grönytor.
_______
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Dnr 2015/193-104 KS

Redovisning av partistöd 2015.
Enligt antagna Riktlinjer för utbetalning av partistöd ska de politiska partierna
som är representerade i kommunfullmäktige redovisa att partistödet i enlighet
med 2 kap 9 § andra stycket Kommunallagen har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Den skriftliga redovisningen
ska lämnas in senast 30 april året efter det år som redovisningen avser
tillsammans med granskningsintyg.
Beslut om partistöd beslutas tillsammans med budget för nästkommande år.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar inkomna redovisningar och redovisningsintyg
till kommunfullmäktige som meddelande och för kännedom.
_____________________________
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Uppföljning av IT-granskning från år 2013

Sammanfattning och revisionell
bedömning
Under år 2013 genomfördes en granskning av kommunens IT-hantering. Granskningen
visade på flera brister, bland annat saknades aktuella styrdokument och de som fanns var
inte kända i organisationen, ansvar och roller kunde tydliggöras, det saknades överenskommelser mellan IT-avdelningen och förvaltningarna och det förekom driftstörningar.
Revisorerna har beslutat att följa upp granskningen från år 2013 med särskilt fokus på
vilka förbättringar som genomförts utifrån granskningen.
Baserat på genomförd granskning gör vi följande revisionella bedömning.
Vi bedömer att påpekade brister som togs upp i samband med granskningen år 2013 inte
har åtgärdats. Det baserar vi på att det saknas aktuella och styrande dokument som är
fastställda, att det kvarstår behov att tydliggöra roller och ansvar, att det saknas tecknade
överenskommelser mellan IT-avdelningen och förvaltningarna samt att det saknas rutiner
för tester av återläsning av backuper.
Vi ser positivt på vissa åtgärder vidtagits för att göra IT-driften mer fri från störningar.
Vi noterar att arbetet med att göra systemsäkerhetsanalys har inletts med ett system inom
socialförvaltningens verksamhet. Vi vill betona vikten av att arbetet fortsätter med övriga
centrala system inom den kommunala förvaltningen. Vi anser vidare att det bör utses en
ansvarig för det övergripande arbetet med informationssäkerhet.

1.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Det finns aktuella och styrande dokument.

Ej uppfyllt

Roller och ansvar är definierade.

Delvis uppfyllt

Överenskommelser är tecknade mellan IT-avdelningen
och förvaltningen.

Ej uppfyllt

Juni 2016
Borgholms kommun
PwC

Vi bedömer att det saknas aktuella och styrande dokument avseende IT i Borgholms
kommun. Bedömning och rekommendationer
från granskningen år 2013 kvarstår.
Vi bedömer att roller och ansvar till viss del är
dokumenterade, men vi anser att roller och
ansvar bland annat mellan IT-avdelningen och
utbildningsförvaltningen fortfarande behöver
förtydligas. Bedömningarna och rekommendationer från granskningen år 2013 kvarstår.
Vi bedömer att det saknas överenskommelser
mellan IT-avdelningen och förvaltningarna.
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Uppföljning av IT-granskning från år 2013

Bedömningar och rekommendationer från
granskningen år 2013 kvarstår.
Uppföljningarna som görs av
IT-användningen och den
gemensamma infrastrukturen är strukturerad och
systematiserad.

Delvis uppfyllt

IT-driften är fri från störningar.

Delvis uppfyllt

Det finns rutiner för tester
av återläsning av backuper.

Ej uppfyllt

Juni 2016
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Vi bedömer att det till viss del görs uppföljningar av IT-användningen och den gemensamma infrastrukturen. IT-avdelningen har
under ett flertal år gjort uppföljningar via enkät, men resultaten har enligt uppgift varit
svåra att använda. Vi anser därför att andra
uppföljningsmetoder bör testas. Det kan till
exempel innebära att samla in synpunkter direkt från användarna via systemförvaltare och
på arbetsplatsträffar.
Vi bedömer att vissa åtgärder vidtagits för att
göra IT-driften mera fri från störningar. Det
innebär bland annat att det finns en investeringsplan för att utföra nödvändiga reinvesteringar i hård- och mjukvara.
Vi bedömer att det saknas rutiner för tester av
återläsning av backuper. Bedömningen från
granskningen år 2013 kvarstår.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Uppföljning av IT-granskning från år 2013

Under år 2013 genomfördes en granskning av kommunens IT-hantering. Granskningen
visade på flera brister, bland annat saknades aktuella styrdokument och de som fanns var
inte kända i organisationen, ansvar och roller kunde tydliggöras, det saknades överenskommelser mellan IT-avdelningen och förvaltningarna och det förekom driftstörningar.
Revisorerna har beslutat att följa upp granskningen från år 2013 med särskilt fokus på
vilka förbättringar som genomförts utifrån granskningen.

2.2.

Revisionsfråga och kontrollmål

Uppföljningen ska besvara följande revisionsfråga:


Har påpekade brister åtgärdats som togs upp i samband med granskningen år
2013?

Granskningen sker baserat på följande revisionskriterier:


Beslutade styrdokument inom området.

Följande kontrollmål ska besvaras av uppföljningen:







2.3.

Det finns aktuella styrande dokument inom IT-området.
Roller och ansvar är definierade.
Överenskommelser är tecknade mellan IT-avdelningen och förvaltningarna.
Uppföljningen som görs av IT-användningen och den gemensamma infrastrukturen är strukturerad och systematiserad.
IT-driften är fri från störningar.
Det finns rutiner för återläsning av backuper.

Metod och avgränsning

Granskningen avgränsas till de brister som påtalades i rapporten år 2013.
Vi har genomfört intervju med IT-chefen.
Faktauppgifterna i rapporten har granskats av IT-chefen.

Juni 2016
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Uppföljning av IT-granskning från år 2013

Iakttagelser och bedömningar

Sedan 1 februari 2015 har IT-avdelningen i Borgholms kommun utökats till att även omfatta Mörbylånga kommun. IT-chefen nyrekryterade tre systemtekniker och fyra ITtekniker för att anpassa bemanningen till uppdraget.
För varje kontrollmål redogörs för vilka bedömningar som gjordes i den ursprungliga
granskningsrapporten, därefter följer en beskrivning av de iakttagelser som gjorts i samband med uppföljningen och de revisionella bedömningar som gjorts därpå.

3.1. Det finns aktuella och styrande dokument.
3.1.1.

Bedömning från år 2013

Vi bedömer att det saknas aktuella styrande dokument avseende IT i Borgholms kommun.
IT-strategin/IT-handboken är känd bland förvaltningschefer och systemförvaltare, men
mer allmänt bland de anställda tyder svaren i enkäten på att kunskapen om policys och
riktlinjer inom IT är låg.
Vi ser det som angeläget att en aktuell strategi utformas som innehåller uppdaterade riktlinjer för IT-verksamheten och som stämmer överens med hur IT används i kommunen.
Riktlinjerna behöver göras kända i organisationen.
Vi bedömer att det behöver göras en systemsäkerhetsanalys som omfattar de viktigaste
systemen i den kommunala verksamheten. Analysen bör omfatta både IT-frågor och verksamhetsfrågor.

3.1.2.

Iakttagelser vid uppföljningen

Vid tiden för granskningen år 2013 fanns en IT-strategi som antogs av kommunfullmäktige 2005-06-13, § 40. I granskningsrapporten beskrivs att dokumentet är föråldrat eftersom IT-avdelningens organisation och andra förutsättningar ändrats. Det är en iakttagelse som i ännu högre utsträckning är giltig i dag.
IT-chefen har arbetat fram ett förslag till ny IT-policy, men dokumentet hade vid tiden för
intervjun inte behandlats politiskt. Dokumentet beskriver strategier som viljeinriktning,
enhetlighet, avvägning vid val av driftform samt vilka andra styrande dokument som finns
som handlingsplaner, handböcker med mera.
I granskningsrapporten från år 2013 beskrivs att IT-chefen påbörjat att utarbeta ett ledningssystem inom informationssäkerhet tillsammans med informationssäkerhetssamordnaren på Regionförbundet. Sedan dess har beslut fattats att inte ta hjälp av Regionförbundet vid arbetet med informationssäkerhet. IT-chefen beskriver att det inte tillsatts
några resurser och att det inte är tydligt vem som har uppdraget som innebär det övergripande ansvaret för arbetet med informationssäkerhet.
Socialförvaltningen har använt verktyget Klassa från SKL för att informationssäkerhetsklassa informationen i ett av deras verksamhetssystem. Tanken är att metodiken ska användas för flera verksamhetssystem.
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Bedömning

Vi bedömer att det saknas aktuella och styrande dokument avseende IT i Borgholms
kommun. Bedömning och rekommendationer från granskningen år 2013 kvarstår.

3.2. Roller och ansvar är definierade.
3.2.1.

Bedömning från år 2013

Vi bedömer att roller och ansvar finns beskrivna och vi ser positivt på att det finns utsedda
systemägare, systemförvaltare och driftsansvariga för de olika systemen. Vi anser att ansvaret för systemägare och systemförvaltare bör aktualiseras.
Vi anser att IT-avdelningen alltid bör få möjlighet att medverka i projekt då nya system
ska införskaffas eftersom den har den totala överblicken över vilka system som finns i
kommunen.
Vi bedömer vidare att ansvaret mellan IT-avdelningen och utbildningsförvaltningens ITpedagog bör förtydligas. Vi anser att IT-avdelningen även i fortsättningen ska ansvara för
val av hårdvara och gemensamma system samt inköp av dessa.

3.2.2.

Iakttagelser vid uppföljningen

Enligt vad som framkommer i intervjun kvarstår behovet att aktualisera ansvaret för
systemägare eftersom det föreligger bristande förståelse för vad som ingår i rollen och för
vad IT-avdelningen ska leverera. IT-chefen bedömer att systemförvaltarna i stort sett utför de uppgifter som åligger rollen. Rollerna finns beskrivna i befintliga dokument.
Inköp av hårdvara ska göras via upphandlade avtal och bland de modeller som ITavdelningen definierat. Inom utbildningsförvaltningen görs inköp av enheter med nya
funktioner utan att IT-avdelningen blir informerad. Det förekommer även att antalet enheter utökas utan att IT-avdelningen har blivit informerad.
I granskningsrapporten beskrevs att IT-chefen var adjungerad i ledningsgruppen och deltog i möten när IT-frågor behandlades. I samband med uppföljningen framkommer att
IT-chefen inte deltagit på ledningsgruppen det senaste året.

3.2.3.

Bedömning

Vi bedömer att roller och ansvar till viss del är dokumenterade, men vi anser att roller och
ansvar bland annat mellan IT-avdelningen och utbildningsförvaltningen fortfarande behöver förtydligas. Bedömningar och rekommendationer från granskningen år 2013 kvarstår.

3.3. Överenskommelser är tecknade mellan ITavdelningen och förvaltningarna.
3.3.1.

Bedömning från år 2013

Vi bedömer att det till viss del finns forum för dialog kring krav, uppföljning och framtida
behov av IT-tjänster. Vi ser det som en brist att det inte finns några överenskommelser
mellan IT-avdelningen och förvaltningarna som formulerar kraven på IT-tjänster och som
uppföljningarna kan göras mot. Överenskommelserna anser vi behövs för att tydliggöra
IT-avdelningens tjänster.
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När överenskommelserna har upprättats bör IT-avdelningen regelbundet träffa ansvariga
för att göra uppföljningar av de levererade tjänsterna och fånga upp förvaltningarnas
framtidsplaner.

3.3.2.

Iakttagelser i samband med uppföljning

Det finns inga överenskommelser om vad IT-avdelningen ska leverera för tjänster till förvaltningarna.

3.3.3.

Bedömning

Vi bedömer att det saknas överenskommelser mellan IT-avdelningen och förvaltningarna.
Bedömningar och rekommendationer från granskningen år 2013 kvarstår.

3.4. Uppföljningen som görs av IT-användningen och
den gemensamma infrastrukturen är strukturerad
och systematiserad.
3.4.1.

Bedömning från år 2013

Vi bedömer att uppföljningen av användningen av IT och den gemensamma infrastrukturen är tillfredsställande, men att uppföljningarna bör struktureras och systematiseras.

3.4.2.

Iakttagelser vid uppföljningen

IT-chefen beskriver att den enkät som gjordes år 2014 visade ett mycket sämre resultat än
tidigare, men att resultatet har varit svårt att använda eftersom endast en mindre del av
IT-användarna i kommunen svarade. Någon annan uppföljning över IT-användningen
och den gemensamma infrastrukturen görs inte.
I framtiden vill IT-chefen att systemtekniker och systemförvaltare träffas i högre utsträckning för att planera ärenden och följa upp hur driften fungerar.

3.4.3.

Bedömning

Vi bedömer att det till viss del görs uppföljningar av IT-användningen och den gemensamma infrastrukturen. IT-avdelningen har under ett flertal år gjort uppföljningar via
enkät, men resultaten har enligt uppgift varit svåra att använda. Vi anser därför att andra
uppföljningsmetoder bör testas. Det kan till exempel innebära att samla in synpunkter
direkt från användarna via systemförvaltare och på arbetsplatsträffar.

3.5. IT-driften är fri från störningar.
3.5.1.

Bedömning från år 2013

Vi bedömer att IT-driften inte är tillräckligt fri från störningar. Även om svaren övervägande är positiva är det flera användare som gett exempel på problem som orsakar störningar i verksamheten. Det innebär att det finns en risk att verksamhetens effektivitet och
säkerhet påverkas negativt.

3.5.2.

Iakttagelser vid uppföljningen

Det saknas fortfarande en aktuell säkerhetspolicy och i nuläget finns det inget tydligt uppdrag vem som övergripande är ansvarig för att det tas fram en sådan.
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IT-chefen beskriver att det vidtagits flera åtgärder för att säkra att driften är fri från störningar. Det innebär bland annat att det finns en investeringsplan för att utföra nödvändiga reinvesteringar av hård- och mjukvara. Frågor som inkommer till helpdesken analyseras i syfte att utröna var större åtgärder behöver sättas in.
Rutinen att regelbundet återstarta alla servrar under natten till måndag varje vecka används fortfarande. Enligt IT-chefen påverkar det driftsäkerheten positivt. Om en server
inte skulle startas om syns det på en logglista som IT-teknikerna kontrollerar på måndagsmorgonen.

3.5.3.

Bedömning

Vi bedömer att vissa åtgärder vidtagits för att göra IT-driften mera fri från störningar.

3.6. Det finns rutiner för tester av återläsning av
backuper.
3.6.1.

Bedömning från år 2013

Vi anser att det är viktigt att IT-avdelningen tillförs resurser för att regelbundet testa att
säkerhetskopiorna fungerar. Vi rekommenderar att testerna dokumenteras och att de används som en checklista vid en verklig situation då säkerhetskopiorna behöver användas.

3.6.2.

Iakttagelser vid uppföljningen

Det saknas en testmiljö där återläsning av backuper kan göras. IT-chefen beskriver att det
vore ett område att samverka kring för kommunerna Borgholm och Mörbylånga. För att
rutinen ska fungera krävs även att systemförvaltaren avsätter tid för test av återläsningen.
Frågan har aktualiserats i samband med socialförvaltningens arbete med informationssäkerhet.

3.6.3.

Bedömning

Vi bedömer att det saknas rutiner för tester av återläsning av backuper. Bedömningen
från år 2013 kvarstår.
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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
- medborgarförslag
- motioner
- sotningstaxa m m
- tilläggsbudget förstudie
hamnverksamheten

Maj
16

Augusti
22

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

Juni
13

Juni
- revisorerna info
- INFO - SBN
- anmälan medborgarf.
- motioner
- tilläggsäskanden
- avsaltningsverk och
borgen
- höjt avgiftstak maxtaxa
- interpellationer

Oktober
- revisorerna info
- INFO - UN
- Redovisning oavslutade
motion/medborgarförslag
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT
- ev antagande av FÖP
Byxelkrok

Oktober
September 17
12
September
- revisorerna info
- INFO – SN
- tilläggsäskande
- delegation SBN till VAplanen
- justering verksamhetsområde för vattentjänster
- uppdrag till KS gällande
vattenförsörjningsfrågan
(från MoHberedningen)

November
21

December
- revisorerna info
- INFO – BEAB

December
12

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.

