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KALLELSE
Kommunfullmäktige
Plats och tid för
sammanträdet:

Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, 2017-01-16, klockan 18:00
Eva-Lena Israelsson
Ordförande

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare 880 18

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningskontoret i Borgholm ……/…… 2017

Förhinder anmäls omgående till marie-louise.johansson@borgholm.se
___________________________________________________________________________
ÄRENDEN
1

Godkännande av kungörelse

2

Godkännande av dagordning

3

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 20 min)

4

Information, revisorerna (max 20 min)

5

Information om våtmaker, Jan-Henrik Fallgren (max 20 min)

6

Information Borgholm Energi AB (max 20 min)

7

ALLMÄNPOLITISK DEBATT

8

Antagande av fördjupning av översiktsplanen för Byxelkroksområdet

Sid

2012/134

3-11

Kommunstyrelsen föreslår 2016-12-06 § 190 kommunfullmäktige
att anta Fördjupning av översiksplanen för Byxelkroksområdet
kompletterat med ovanstående tillägg.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt lagligheten i formuleringen av tillägget inarbetat detsamma i fördjupningen. Handlingen i
sin helhet kan rekvireras från kommunledningskontoret.
9

Prioritering tillfälligt statsbidrag
Förvaltningsrätten i Växjö har 2016-12-07 upphävt fullmäktiges beslut
§ 48/16 varför ärendet ska behandlas på nytt.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-23 § 23 kommunfullmäktige att avsätta
medel utifrån förslaget och att godkänna beloppen på övriga åtgärder
enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige 2015-12-20 §§ 186-189.

2016/31

12-20

10

Politiska uppdrag 2014-2018; avsägelse av uppdrag som SDersättare Johan Petersson
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen i Kalmar län.

2014/220

21

2
11

Motion (Lasse Leijon SD) - läkarundersök alla immigranter så fort de
ankommer till kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-10-25 § 181 kommunfullmäktige
att avslå motionen

2016/187

22-23

12

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från f d utbildningsnämndens ordförande genom kommunstyrelsens ordförande
gällande:
- samtal med sekretessbelagt innehåll på förskolor (KF § 145/16)
- rapportskyldighet vid våld, kränkningar och mobbning (KF § 146/16)
- ansvaret för kommunens skolor och förskolor (KF § 147/16)

2016/7

24-28

13

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande webbsändningar från kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige gav 2016-11-21 § 181 att ställa interpellationen.

2016/7

29-30

14

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande utlovade Borgholms stad-skyltar
Kommunfullmäktige gav 2016-11-21 § 182 rätt att ställa interpellationen.

2016/7

31-32

15

Interpellation (Eva Wahlgren C) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande bostadsfrågor.
Kommunfullmäktige gav 2016-11-21 § 182 rätt att ställa interpellationen.
Svar skickas till ledamöterna innan sammanträdet.

2016/7

33

16

Interpellation (Eva Wahlgren C) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande hur klimat- och hållbarhetsfrågor säkerställs
och prioriteras och hur nödvändiga resurser tilldelas.
Kommunfullmäktige gav 2016-11-21 § 182 rätt att ställa interpellationen.
Svar skickas till ledamöterna innan sammanträdet.

2016/7

34

För kännedom:
Granskning – flyktingverksamheten Borgholms kommun
Rapporten är ställd till kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden som har att var för sig svara på de synpunkter som revisorerna
har framfört och föreslå åtgärder.
Årshjul 2017

35-54

onumrerat
- - - - - - Skickas digitalt 2017-01-04
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN

§ 190

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-12-06

184-205

Dnr 2012/134-212 KS

Fördjupning av översiktsplanen för Byxelkroksområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-11-15 § 413 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Fördjupning av översiksplanen för Byxelkroksområdet.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-11-15 och vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen presenterar planarkitekt Ida Dessin förslag till Fördjupad översiktsplanen för Byxelkroksområdet.
Fördjupningen av översiktsplanen har varit ett pågående projekt sedan 2012.
Arbetet inleddes med fältarbete och dialog och två inventeringar genomfördes; naturvärdesinventering tillsammans med rekreationsvärden samt kulturmiljöinventering.
Tidigt i arbetet togs strategier för arbetet fram, det vill säga på vilket sätt kunde utvecklingen i Byxelkrok sammanfattas. Ett starkt centrum - bygga inifrån
och ut, Länkar mellan områden - förbättrad infrastruktur, Områden med egna
karaktärer – bygga på styrkor och unika särdrag, Människan i fokus – dialog
och individ.
Samråd genomfördes sommaren 2013
Granskning 1 våren 2015
Granskning 2 sommaren 2016
I samrådsförslaget presenterades utvecklingsområden och begreppet stödjande miljöer. Planens syfte var att skapa möjligheter till utveckling. Under
det tidiga arbetet med planen identifierades en hög risk för vattentäkten i den
trafik som passerade igenom täkten. Samrådsförslaget förordade därför ett
alternativ trafikföring. Efter samrådet genomfördes en trafikutredning med fokus på vattenskyddsområdet och risker med trafiken. Planen reviderades för
att uppnå en större tydlighet vilket efterfrågats i de yttranden som inkom.
Vid Granskning 1 inkom ett stort antal yttranden som rörde bedömningar och
kategorisering av områden. Länsstyrelsen hade också synpunkter på hur vissa frågor hanterats.
Granskning 2 genomfördes som en utökning av den normala processen. Om
ett förslag till fördjupning ändras väsentligt efter en granskning ska det enligt
lagstiftning på nytt lämnas tillfälle till granskning. Kommunen bedömde att
förändringarna efter granskningen var väsentliga med anledning av att planen reviderades med omfattande förändringar i språkbruk och kategorisering.
Syftet med ändringarna var att tillmötesgå önskemålet om en mer utvecklingsfrämjande plan.
Efter senaste granskningen har endast små justeringar av innehållet gjorts.
Avsnittet vatten har fått nytt namn, Fokus vatten, och har kompletterats med
nya texter om miljökvalitetsnormer för vatten. Till avsnittet har också förts hälUtdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-12-06

184-205

sa och säkerhet samt risk och sårbarhet då dessa ämnen har stor beröring
med det prioriterade intresset, Dricksvattenförsörjning.
Det noteras att en fördjupad översiktsplan är rådgivande.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) stöder arbetsutskottets förslag.
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar om följande tillägg: Utanför områden som idag
omfattas av detaljplan, bör generellt gälla, med de rekommendationer som
redovisas inom varje delområde att:
*Även tillkommande enstaka byggnader som inte är bostadskomplement ska
kunna prövas med bygglov utan föregående detaljplan.
*Större nya bebyggelseområden (ny sammanhållen bebyggelse med fler än
3-5 tomtplatser) skall prövas med detaljplan beroende på förutsättningarna i
det enskilda fallet.
*Angivna detaljplanekrav inom områdena A8, A9, B3, B4 och V2 därmed utgår”
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget med Loirendals tillägg.
Marcel van Luijn (M) yrkar att prövning av tillägget ska tas i kommunfullmäktige.
Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkande och tilläggsyrkande.
Proposition – tillägg
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
Loirendals yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige
att

anta Fördjupning av översiksplanen för Byxelkroksområdet kompletterat med ovanstående tillägg.

Det noteras att samhällsbyggnadsförvaltningen efter undersökning om lagligheten i formuleringen av tillägget inarbetar detsamma i fördjupningen.
Reservation
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 1)
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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BILAGA 1 KS 2016-12-06 § 190
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Saamm
man
nfatttnin
ng
Förd
djupniing av överssiktspllanen för
f
Byxeelkrok
ksområdet
Beslutsu
underlag
Ida Desssin
2016‐11‐16

KSau fattade 2016‐11‐15 beslut om
o att tillstyyrka fördjupn
ningen av översiktsplaneen för antaga
ande. I
d med besluttet bestämdes att en korrt sammanfaattning av handlingarna sskulle tas fram.
samband
Handlinggen ska fungera som ett beslutsundeerlag inför ko
ommande be
eslut i KS ochh senare KF.
Samman
nfattningen är
ä ett komple
ement till dee fullständigaa handlingarn
na som inte sskickas ut uttan
istället fiinns att tillgåå vid förfråga
an hos komm
munsekreteraren i såväl digital
d
som uutskriven verrsion.
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F
Förslaget till fördjupning
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av
v översiktsplaanen
o Del 1 Introduktion
n
o Del 2 Förslaget
o Del 3 Förutsättnin
ngar
o Del 4 referenser
M
MKB, miljökoonsekvensbesskrivning
S
Särskilt utlåtaande 201505 & 20161110
L
Länsstyrelsenns granskningssyttrande 2015505 & 201609
927

Planprocessen
n

Bild 1 illustraation över plan
nprocessen

Fördjupnningen av överrsiktsplanen haar varit ett påggående projek
kt sedan 2012. Arbetet inledddes med fältaarbete och
dialog occh två inventerringar genomffördes, Naturvvärdesinventerring tillsammaans med rekreeationsvärden samt
Kulturmiljöinventeringg.
betet fram, dett vill säga på vilket
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sätt kun
nde utvecklinggen i Byxelkro
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Tidigt i aarbetet togs strrategier för arb
–
inifrånn och ut, Länk
kar mellan om
mråden- förbbättrad infrastrruktur,
sammanffattas. Ett starrkt centrum –bygga
Områden
n med egna karaktärer
k
– bygga på styrrkor och unikaa särdrag, Män
nniskan i fokkus – dialog occh
individ.
s
201
13
Samråd ggenomfördes sommaren
Granskninng 1 våren 20015
Granskninng 2 sommareen 2016
I samrådssförslaget pressenterades utv
vecklingsområåden och begreppet stödjand
de miljöer. Plaanens syfte vaar att
skapa mööjligheter till utveckling.
u
Un
nder det tidigaa arbetet med planen identiffierades en höög risk för vatttentäkten i
den trafikk som passeradde igenom. Saamrådsförslagget förordade därför
d
ett alterrnativ trafikfööring. Efter sam
mrådet
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genomfördes en trafikutredning med fokus på vattenskyddsområdet och risker med trafiken. Planen reviderades
för att uppnå en större tydlighet vilket efterfrågats i de yttranden som inkom.
Vid Granskning 1 inkom ett stort antal yttranden som rörde bedömningar och kategorisering av områden.
Länsstyrelsen hade också synpunkter på hur vissa frågor hanterats.
Granskning 2 genomfördes som en utökning av den normala processen. Om ett förslag till fördjupning ändras
väsentligt efter en granskning ska det enligt lagstiftning på nytt lämnas tillfälle till granskning. Kommunen
bedömde att förändringarna efter granskningen var väsentliga med anledning av at planen reviderades med
omfattande förändringar i språkbruk och kategorisering. Syftet med ändringarna var att tillmötesgå önskemålet
om en mer utvecklingsfrämjande plan.
Efter senaste granskningen har endast små justeringar av innehållet gjorts. Avsnittet vatten har fått nytt namn,
Fokus vatten, och har kompletterats med nya texter om miljökvalitetsnormer för vatten. Till avsnittet har också
förts hälsa och säkerhet samt risk och sårbarhet då dessa ämnen har stor beröring med det prioriterade intresset –
Dricksvattenförsörjning.

Planens innebörd
Fördjupningen av översiktsplanen för Byxelkroksområdet ska fungera rådgivande vid kommande beslut
angående mark- och vattenanvändningen. Det betyder att fördjupningens innehåll ska ses som en utredning som
styrker en viss utveckling av orten, tillexempel ska det vara enkelt att finna stöd för beslutet om bygglov i ett
specifikt område.
Uppdraget att ta fram en fördjupning gavs av KS med stöd i nu gällande översiktsplan där området markerats
som ett fördjupningsområde. I uppdraget formulerades syftet att skapa utveckling utan att det sker på bekostnad
av natur och kulturvärden.
Planen innehåller för vart och ett av dess teman; Fokus vatten och
klimat, Samhället, trafik och kommunikation samt rekreation och
friluftsliv, en redogörelse för nuläget samt behovet.
Utvecklingsstrategierna är formulerade som frågor där
förhållningssätten bildar svaret.
Under avsnittet Samhället presenteras mark- och
vattenanvändningskartan sammanfattad på ett uppslag.
Efterföljande sidor beskriver i detalj delområden och
rekommendationer för dessa.
Till planen hör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där
konsekvenserna av planförslaget framgår. MKBn har tagits fram
parallellt med planförslaget och reviderats samtidigt med planen.
Innehållet i MKBn har arbetats in i planen under arbetets gång, det
finns en tydlig koppling mellan processerna.

Bild 2Fördjupning av översiktsplanen,
försättsblad och innehåll

Sammanfattning av mark‐ och vattenanvändningen
Markområdet i Byxelkrok är indelat i fyra kategorier, Bebyggelseutveckling, Bebyggelseutveckling vid särskilda
värden, Verksamhet, Skyddsvärda områden. Varje kategori kännetecknas av en specifik inriktning, nedan
kortfattat beskrivet.
Bebyggelseutveckling (gul): områden avsatta för utveckling av bebyggelse. Stora delar av Byxelkrok är planlagt
sedan tidigare och gällande planer behöver arbetas om. De områden som avsatts för bebyggelseutveckling
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innebär en förtätning av befintliga miljöer. I kartan finns skrafferade områden (parallella linjer) som ska visa på
var det finns utrymme för nya områden.
Bebyggelseutveckling vid särskilda värden (brun); anger att det är möjligt med tillkommande bebyggelse men att
området har särskilt höga kulturhistoriska eller miljömässiga värden som ska beaktas. För alla sådana områden
finns dessa värdena beskrivna. Utvecklingsmöjligheterna handlar framförallt om försiktiga kompletteringar.
Verksamhet (grå); anger områden avsatta för tätare utbyggnad med en annan huvudsaklig inriktning än bostäder
även om kombinationer i vissa fall är möjliga.
Skydda och bevara (grön); anger sådana områden som har bedömts innehålla värdefulla naturmiljöer, värdefulla
rekreationsmiljöer, jordbruksmark att bevara eller kombinationer av dessa. Gemensamt för områdena är att de
inte är avsedda att bebyggas.

Planförslag
Verksamhet
Bebyggelseutveckling
Bebyggelseutveckling vid särskilda värden
Skyddsvärda
Planområdesgräns

Bild 3 mark- och vattenanvändningskarta
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Vattenfförvaltningen delar in
Kustvattnnet och havet i stort är omfaattas av miljökkvalitetsnormeer för vatten MKN.
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Totalt 25 yttranden.
Planförslaaget var, undeer samrådstideen, sommaren 2013, utställtt
på stadshhuset, Serviceppunkten i Byx
xelkrok samt ppå kommunens
hemsida. Under denna tid kunde inv
vånare, föreninngar,
intresseorrganisationer, grannkommu
uner och mynddigheter lämna
synpunktter på förslageet till fördjupning av översikktsplanen.

Natur
trafik
Verksamhetsyt
a
Strandskydd

Under sam
mrådet lämnaades synpunkteer på planförsslaget från blan
nd annat
länsstyrellsen som tolkaade planförslaaget som otydlligt och svårt att utläsa. En större hänsynn till utpekade värden
efterfrågaades. Från privvatpersoner in
nkom synpunkkter som rördee utvecklingsm
möjligheter occh verksamhettsytor
likväl som
m frågor kringg strandskydd och trafik.
Planförslaaget anpassaddes till naturväärdesinventerin
ingen och den kulturhistorisska utredningeen som tagits fram i
samband med planarbeetet. Ingen beb
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planförslaaget. Kommunnens strategieeroch förhållniingssätt i olikaa frågor förtyd
dligades.

Granskkning 1
Totalt 38 yttranden
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n otydlighet i pplanförslaget som
m
medför svåriggheter i att utlääsa planens innnebörd.

Granskkning 2
Totalt 13 yttranden
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12 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 23

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-23

18-45

Dnr 2016/31-047 KS

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

Utifrån uppdraget 2016-02-12 har ekonomiavdelningen nu tagit fram följande
förslag för diskussion och beslut av kommunstyrelsen:
1. att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett förslag kring prioritering av
de 9,1 mkr.
2. att besluta följande prioritering som en del det tillfälliga statsbidraget på 50
mkr:
– Skogsbrynet, hyra, etablering, drift och inventarier (3,3 mkr)
– Åkerbo, hyra, etablering, drift och inventarier (3,9 mkr)
– Rälla förskola, hyra, etablering, inventarier, ytskikt päronhagen och lekutrustning (1,6 mkr)
– Strömgården, 5 lägenheter (2,0 mkr)
– Ekbacka, 2 avdelningar med 18 platser
– Parkvillan förskola, ombyggnad och inventarier
– Kronomagasinet, akuta åtgärder på byggnaden prioriteras
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-23

18-45

– Upprustning av centrala Köpingsvik (0,5 mkr)
– Upprustning sporthallar (0,15 mkr)
– Integrationssamordnare och 2,0 projektanställning (1,5 mkr)
– Komvux, bidrag för att främja bristyrken.
– Kompetensutveckling inom socialförvaltningen (1,0 mkr)
– Utvecklingspott för förbättringsarbete (1,0 mkr)
– Sommarjobb, kunna erbjuda 80 platser (0,2 mkr)
I och med kommunfullmäktiges beslut 2015-12-10 har ca 8,5 mkr intecknats.
Då beslutades att godkänna att följande åtgärder sker genom ianspråktagande
av de av Regeringen tilldelade medel som är kopplat till kommunernas flyktingsituation:
§ 186: finansiering av anpassningsåtgärder av lokaler för Borgholms och Mörbylångas gemensamma IT- avdelning i kv Höken 2.
§ 187: omedelbar igångsättning av iordningsställande av 2 korridorer på Ekbacka.
§ 188: omedelbar igångsättning av iordningsställande av lokaler till stödboende
vid Strömgården Muraregatan.
§ 189: omedelbar igångsättning av leasing/hyra/köp av moduler/skollokaler/paviljonger till skolverksamhet.

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

Nej – 4
Marcel van Luijn (M)
Tomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Eva Wahlgren (C)
Utdragsbestyrkande

14 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-23

18-45

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

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-23

18-45

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som önskar van Luijns förslag
som motförslag röstar ja. Den som önskar Lublins förslag som motförslag röstar
nej.
Ja – 6
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Eva Wahlgren (C)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

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

Därmed utses van Luijns förslag som motförslag.

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

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

Avstår - 1
Thomas Johnsson (M)

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

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

Förslag – utvecklingspott för förbättringsarbete
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget

Förslag – utökning sommarjobb
Yrkande
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till förslaget.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-23

18-45

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

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

Övriga förslag från ekonomiavdelningen, förutom bidrag till Komvux för att främja bristyrken, anses inrymmas i kommunfullmäktiges beslut 2015-12-10 §§ 186189.

Övriga förslag under sammanträdet
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar att uppdrag ska ges till tjänstemännen för att se över
vad som behövs vad gäller övrig upprustning av kommunens sporthallar.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-23

18-45

Per Lublin (nÖP) yrkar att 20 mkr avsätts till genomförande av åtgärder i det åtgärdspaket för utveckling av norra Öland som kommunfullmäktige har beslutat
om.
Ordföranden konstaterar att det finns två övriga yrkanden som ska ställas under
proposition.

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

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

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Därmed avslås yrkandet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

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

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

att

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-23

18-45

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

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

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

att

avsätta 1 mkr till kompetensutveckling inom socialförvaltningen.

att

avsätta 1 mkr till utvecklingspott för förbättringsarbete.

att

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

att

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

att

avsätta 2,0 mkr till akuta åtgärder på Kronomagasinet.

att

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

att

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

Reservation – basboende
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 2)
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
_____________________________

Utdragsbestyrkande

19

BILAGA 2 KS 2016-02-23 § 23

20

BILAGA 3 KS 2016-02-23 § 23
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22 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 181

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-10-25

174-183

Dnr 2016/187-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – läkarundersök alla immigranter så fort de
ankommer till kommunen.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion 2016-09-12
- läkarundersök alla immigranter så fort de ankommer till kommunen.
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-09-12 § 143 motionen till kommunstyrelsen för beredning
I tjänsteskrivelse 2016-10-03 redogör integrationssamordnare Eva
Karlström att asylsökande och flyktingar erbjuds redan idag hälsoundersökning via Landstinget i Kalmar län. Enligt en överenskommelse mellan staten
och landstingsförbundet ska ansvaret för hälsoundersökningar ligga på sjukvården (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOFS 2011:11).
Kalmar läns Landstings arbete med hälsoundersökningar styrs i sin tur av
verksamhetsdokumentet ”Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar
med avseende på smittsamma sjukdomar”.
Vid kommunmottagning av personer med uppehållstillstånd samt av kvotflyktingar via UNHCR (Förenta nationernas flyktingkommissariat) anmäler kommunens handläggare till landstingets flyktinghälsovård att personerna finns i
kommunen. De, som inte redan under asyltiden har fått hälsoundersökning,
kallas då till aktuell hälsocentral vilket innebär att alla får kontakt med sjukvården.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-10-11 § 364 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Svar på interpellationerna till mig från Per Lublin:
”Förekommer det att det på kommunens förskolor förs samtal med
sekretessbelagt innehåll kring barn som är inskriva på förskolan mellan
personal och andra barn eller mellan personal så att andra barn kan höra?
Vad finns des isåfall för rutiner?”
Svar:
Inte vad jag känner till. Personal får naturligtvis inte prata med barn om andra
barn eller med varandra så att barn hör i sekretessbelagda frågor.
All personal inom förskola/skola skriver på ett sekretessavtal vid anställning.
”Finns det rapportskyldighet för personal vid kommunens skolor och förskolor
vid fall av våld, kränkningar och mobbning? Vad finns det för rutiner i sådana
sammanhang?”
Svar:
Ja, det finns rapportskyldighet för personalen vid fall av våld, kränkningar
och mobbning. Varje skola och förskola har lokala rutiner för rapportering från
lärare/pedagog till rektor eller förskolechef. Det finns en skriftlig rutin för hur
anmälan från rektor eller förskolechef till huvudman ska gå till.
Skolinspektionen har bedömt att rapporteringen uppnår lagkraven för
rapportering.

”Delar du min uppfattning att hela utbildningsnämnden är ansvarig för
verksamheten på kommunens skolor och förskolor? Kan du isåfall försvara
att utbildningschefen undanhåller för nämndens kännedom om händelser
som kan påverka det allmänna förtroendet för hur denna verksamheten
fungerar? Kan du försvara att sådana händelser och omständigheter
som kan påverka det allmänna förtroendet för hur verksamheten fungerar och
som du och nämndens arbetsutskott har fått reda på undanhålls från
kännedom för övriga nämnden? Är det utbildningschefen eller
utbildningsnämnden som ska besvara förfrågningar från statliga
myndigheter angående avvikelser inom nämndens ansvarsområde? Har du
fortsatt förtroende för utbildningschefen?”
Svar:
Ja, vi politiker är ansvariga för den verksamhet som ligger under nämndens
ansvarsområde.
Informationen som jag och au fick av förvaltningschefen, skulle klart gått
vidare till nämnden. Att så inte skedde beklagar jag.

25
Näst sista frågan om vem som ska besvara frågor från myndigheter
angående avvikelser inom nämndens ansvarsområden:
Som politiker är man inte sakkunnig i frågor som rör verksamheten utan här
måste vi politiker lita på tjänstemännen som är sakkunniga. Det är en praxis
över tid att tjänstemän har svarat på frågor från andra myndigheter och
informerat ordförande/au/nämnd om detta i efterhand.
Övrigt är inte relevant för mig att svara på.
Monica Enberg (S)

26 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 145

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-09-12

140-161

Dnr 2016/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till utbildningsnämndens
ordförande gällande samtal med sekretessbelagt innehåll på förskolor.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg (S):
”Förekommer det att det på kommunens förskolor förs samtal med sekretessbelagt innehåll kring barn som är inskriva på förskolan mellan personal
och andra barn eller mellan personal så att andra barn kan höra?
Vad finns des isåfall för rutiner?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 146

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-09-12

140-161

Dnr 2016/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till utbildningsnämndens
ordförande gällande rapportskyldighet vid våld, kränkningar och mobbning.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg (S):
”Finns det rapportskyldighet för personal vid kommunens skolor och förskolor
vid fall av våld, kränkningar och mobbning?
Vad finns det för rutiner i sådana sammanhang?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 147

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-09-12

140-161

Dnr 2016/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till utbildningsnämndens
ordförande gällande ansvaret för kommunens skolor och förskolor.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg (S):
”Delar du min uppfattning att hela utbildningsnämnden är ansvarig för verksamheten på kommunens skolor och förskolor?
Kan du isåfall försvara att utbildningschefen undanhåller för nämndens kännedom om händelser som kan påverka det allmänna förtroendet för hur denna verksamheten fungerar?
Kan du försvara att sådana händelser och omständigheter som kan påverka
det allmänna förtroendet för hur verksamheten fungerar och som du och
nämndens arbetsutskott har fått reda på undanhålls från kännedom för övriga
nämnden?
Är det utbildningschefen eller utbildningsnämnden som ska besvara förfrågningar från statliga myndigheter angående avvikelser inom nämndens ansvarsområde?
Har du fortsatt förtroende för utbildningschefen?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Svar på interpellation från Per Lublin (nÖp) angående kommunala webbsändningar från kommunstyrelsen
I interpellationen daterad den 21.november 2016 har Per Lublin (nÖp) ställt följande
fråga till mig:
”Hur länge ska vi vänta på kommunala webbsändningar från kommunstyrelsen?”
Kommunstyrelsens arbetsutskott har på sitt sammanträde den 15.november 2016
gett uppdrag till IT-avdelningen att utreda kostnad och möjlighet för två alternativ till
egen webbsändning av den öppna delen av kommunstyrelsen sammanträden:
1. Inköp av kamera och utrustning till KS-rummet.
2. Möjlighet att använda utrustning i Tingssalen
Förutsättning måste finnas att bryta sändningen vid stängd del av sammanträde och
därefter återuppta sändningen.
Återrapportering sker i januari 2017.

Borgholm, 2017-11-14
Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande

30 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 181

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-11-21

178-188

Dnr 2016/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande webbsändningar från kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Hur länge ska vi vänta på kommunala webb-sändningar från kommunstyrelsen?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Svar på interpellation från Per Lublin (nÖp) angående ”Borgholm stads” skyltar
I interpellationen daterad den 21.november 2016 har Per Lublin (nÖp) ställt följande
fråga till mig:
”Hur länge ska vi vänta på de utlovade ”Borgholms stads”- skyltarna på vår sida
staden vid väg 136?”
Efter beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6.september 2016 har
kommunledningskontoret varit i kontakt med Trafikverket i den aktuella frågan utan
att vi lyckats att få ett positivt besked. Vår ambition är att försöka lösa detta på annat
sätt än via Trafikverkets skyltining.

Borgholm, 2017-12-06
Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande

32 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 182

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-11-21

178-188

Dnr 2016/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande utlovade ”Borgholms stads”-skyltar.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Hur länge ska vi vänta på de utlovade ”Borgholms Stads”-skyltarna på var
sida staden vid väg 136?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
___________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 191

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-12-12

189-207

Dnr 2016/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Eva Wahlgren C) till kommunstyrelsens ordförande gällande bostadsfrågor.
Kommunfullmäktige ger Eva Wahlgren (C) rätt att ställa följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Med glädje läser vi i rapporter och tidningen att kommunens befolkning ökar.
Vi vet alla att i det antalet finns en del nyanlända personer som fått uppehållstillstånd och vill stanna i vår kommun.
Därför undrar jag:
- Hur kommunalrådet tänker säkerställa att det finns hyresbostäder ”för alla”
oavsett ålder, kön och etnicitet?
- Hur går det med de planerade bostäderna i Löttorp?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 201

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-12-12

189-207

Dnr 2016/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Eva Wahlgren C) till kommunstyrelsens ordförande gällande hur klimat- och hållbarhetsfrågor i Borgholm säkerställs och prioriteras och hur nödvändiga resurser tilldelas.
Kommunfullmäktige ger Eva Wahlgren (C) rätt att ställa följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Samhällets fokus på klimat-och hållbarhetsfrågor ökar, inte minst till följd av
EUs och Sveriges ratificering av det globala klimatavtalet som klubbades i
Paris förra hösten.
Efter mötet med Klimatkommissionen och företrädare från kommunen den 2
november är det tydligt att Borgholm får underbetyg för sitt klimatarbete.
Borgholms kommun hamnar på plats 124 av 290 i årets kommunrankning.
En försämring jämfört med plats 51 i förra årets ranking. Borgholm ligger på
plats 10 av 12 i Kalmar län.
Frågor till Kommunstyrelsens ordförande:
- Hur avser du att klimat-och hållbarhetsfrågorna i Borgholm säkerställs och
prioriteras?
Samt
- Hur tilldelas nödvändiga resurser?”
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Borgholms kommun har gett PwC i uppdrag att granska
om kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden bedriver en
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för asylsökande och
nyanlända med uppehållstillstånd. Granskningen har genomförts genom intervjuer och
dokumentstudier.
Granskningen visar bland annat att det i sin helhet finns en ändamålsenlig organisation
för mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd och att mottagandet av
ensamkommande barn sker på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. Granskningen visar
också att utbildningsnämndens riktlinjer och rutiner för mottagande av nyanlända i
grundskolan behöver uppdateras och att det finns brister vad gäller socialnämndens
rutiner för handläggning av placering av ensamkommande barn.
Vi gör följande bedömningar:


Vi bedömer att kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig verksamhet avseende
mottagande av asylsökande och nyanlända.



Vi bedömer att utbildningsnämnden endast delvis bedriver en ändamålsenlig
verksamhet avseende mottagandet av asylsökande och nyanlända.



Vi bedömer att socialnämnden endast delvis bedriver en ändamålsenlig
verksamhet avseende mottagandet av asylsökande och nyanlända.

För en mer detaljerad beskrivning av våra bedömningar, se avsnitt 4. Revisionell
bedömning.
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Inledning

1.1.

Bakgrund

Flyktingverksamheten

Den 1 december 2010 övertog Arbetsförmedlingen delar av ansvaret för introduktionen av
och introduktionsersättningen till nyanlända. Trots förändringen har kommunerna
fortfarande ett visst ansvar både för personer som är asylsökande och för dem som har
fått uppehållstillstånd. Att lyckas med integreringen av dessa nyanlända är en
framgångsfaktor för en kommun.
De förtroendevalda revisorerna har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk gett
PwC i uppdrag att granska kommunens flyktingverksamhet.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att granska kommunens flyktingverksamhet och följande
revisionsfråga ska besvaras:


1.3.

Bedriver kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden en
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för asylsökande och
nyanlända med uppehållstillstånd?

Revisionskriterier

Iakttagelserna som görs i granskningen bedöms gentemot följande revisionskriterier:


Lag om mottagande av asylsökande



Socialtjänstlagen



Skollagen



Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

1.4.

Kontrollmål

För att besvara den övergripande revisionsfrågan beaktas följande kontrollmål:


Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd är uppbyggt på ett
ändamålsenligt sätt.



Nyanlända barn/ungdomar ges undervisning och stöd i utbildningsväsendet på ett
ändamålsenligt sätt.



Det finns riktlinjer och rutiner för hanteringen av nyanlända elever inom
utbildningsväsendet.



Mottagandet av ensamkommande barn är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt.
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1.5.
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Det finns ändamålsenliga rutiner för handläggningen av placering av
ensamkommande barn (även i familjehem).

Avgränsning

Granskningen avgränsas till att på ett övergripande sätt granska kommunstyrelsens,
socialnämndens och utbildningsnämndens verksamhet avseende asylsökande och
nyanlända med uppehållstillstånd. Granskningen avgränsas också till att granska
mottagandet av nyanlända på Köpings skola och Åkerboskolan.

1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har
genomförts med kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, förvaltningschef för
socialnämnden, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen, socialsekreterare som
handlägger ärenden gällande ensamkommande barn, förvaltningschef för
utbildningsnämnden, utbildningssamordnare, rektorer, tjänstemän inom
flyktingmottagningen, föreståndare samt personal för boendeverksamheten för
ensamkommande barn.
Dokument som har granskats är bland annat de beslut som kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen har fattat avseende flyktingverksamheten, utbildningsnämndens
rutiner för mottagande av nyanlända elever, utbildningsnämndens kartläggningsmaterial
av nyanländas kunskaper, socialnämndens rutiner och riktlinjer avseende verksamheten
för ensamkommande barn såsom rutinbeskrivningarna som återfinns på HVB med mera.
Rapporten har sakavstämts av representanter från respektive förvaltning.
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Regelverk – en bakgrund

2.1.

Asylsökande

Flyktingverksamheten

Med asyl menas ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför han eller hon
behöver skydd i Sverige och därför anses som flykting eller alternativt skyddsbehövande
enligt utlänningslagen.
Ansvaret för mottagandet av asylsökande vilar på staten. Migrationsverket svarar för att
ordna boende, i förläggningar, åt de asylsökande som inte väljer att ordna boende på egen
hand. Verket ger även ekonomiskt stöd till asylsökande. För ensamkommande barn och
ungdomar delas ansvaret mellan stat och kommun, se nedan.
En del av den kommunala servicen tillhandahålls även för asylsökande, t.ex. skola och
barnomsorg. Kommunen har också genom socialtjänsten det yttersta ansvaret för att de
som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ett exempel på när
kommunen har skyldigheter enligt socialtjänstlagen gäller skydd för asylsökande barn och
ungdomar.
För asylsökande som är under 18 år och vid ankomsten till Sverige var skilda från båda
sina föräldrar (ensamkommande) gäller sedan år 2006 särskilda regler. Sedan år 2006 är
det kommunerna som svarar för dessa barns och ungdomars boende och omsorg. Den
kommun som vill ta emot barn träffar överenskommelser med Migrationsverket om hur
många platser som kommunen ska hålla tillgängligt eller hur många barn som ska tas
emot.

2.2.

Nyanlända med uppehållstillstånd

En asylsökande som beviljas uppehållstillstånd som kan läggas till grund för
folkbokföring, dvs. är längre än ett år, ska placeras ut i en kommun. Dessa personer och
vissa av deras anhöriga samt kvotflyktingar, har rätt till särskilda insatser för att etablera
sig på arbetsmarknaden och i samhället.
Den 1 december 2010 övertog Arbetsförmedlingen det kommunala ansvaret för
introduktionen av och introduktionsersättningen till nyanlända som folkbokförs i
kommunen. Den nya lagen om etablering och etableringsersättning omfattar nyanlända
som har fyllt 20 år men inte 65 år och som har uppehållstillstånd som flykting,
kvotflykting, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18
år men inte 20 år och som saknar föräldrar i Sverige (ensamkommande) omfattas av den
nya lagen.
Etableringsinsatserna och ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen pågår under två
år. En individuell plan upprättas på arbetsförmedlingen för varje nyanländ.
Kommunen har fortfarande ett visst ansvar även efter reformen. Exempelvis svarar
kommunen för bostadsförsörjning, undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering och
annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser inom det sociala området.
I Sverige tar det i genomsnitt 7 år för en nyanländ med flyktingbakgrund att komma i
arbete efter uppehållstillståndet, fem år för män och nio år för kvinnor.
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Iakttagelser och bedömningar

I följande avsnitt presenteras iakttagelserna utifrån genomförd granskning. Först återges
ett antal generella iakttagelser, följt av iakttagelser och bedömningar kopplat till
respektive kontrollmål.
Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd (kommunmottagna) till Borgholms
kommun har varierat mellan åren. Från år 2010 och fram till år 2015 har antalet
nyanlända ökat, där den största ökningen har skett från år 2014 och framåt.
Antalet kommunmottagna i flyktingmottagandet under åren 2005-2015
Kommunmottagna i flyktingmottagandet under året med
uppehållstillstånd, antal Borgholm
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Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA).

Antal asylsökande som vistas i kommunen har också ökat de senaste åren. År 2014 fanns
det 643 asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i Borgholms
kommun. Under år 2015 fördubblades antalet asylsökande till 1 4401. Den 1 oktober år
2016 fanns det 562 asylsökande i Borgholm, vilket är en relativt stor minskning jämfört
mot år 2015. Detta beror till stor del på att Migrationsverket har lagt ned boenden i
Borgholms kommun.
Totalt antal nyanlända med uppehållstillstånd till Borgholms kommun år 2015 uppgår till
78 personer. Av dessa 78 personer är följande barn/ungdomar:

1

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA).
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År 2015
0 - 5 år

15 barn

6 - 15 år

17 barn

16 - 17 år

6 barn

3.1. Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd
är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt
3.1.1.

Iakttagelser

Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetet med att etablera den nyanlände på arbetsmarknaden och för att ge ekonomiskt stöd under etableringsperioden. Kommunernas uppdrag
och ansvar är bland annat att ordna med bostad, svenskundervisning inom SFI-svenska
för invandrare, samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare, som till
exempel barnomsorg och skola. Den som är ny i Sverige och bosätter sig i kommunen får
en etableringsersättning från Arbetsförmedlingen (betalas ut av Försäkringskassan).
Kommunen ansvarar för ekonomiskt bistånd i avvaktan på beslut om
etableringsersättning samt ger stöd och information om de kontakter som väntar med
andra myndigheter och instanser i samhället. Det är Arbetsförmedlingen som därmed har
det samordnande ansvaret för att upprätta en etableringsplan som innehåller insatser för
att hjälpa de nyanlända att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och bli etablerade i
samhället. Arbetet med etablering av nyanlända i Borgholms kommun styrs av en lokal
samverkansöverenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.
I Borgholms kommun är det kommunstyrelsen som ansvarar för det initiala mottagandet
och att betala ut ekonomiskt bistånd till de nyanlända under perioden fram till
etableringsersättningen erhålls. Arbetet är organiserat under kommunstyrelsens
arbetsmarknadsavdelning. På arbetsmarknadsavdelningen återfinns en samordnare som
har till uppgift att samordna kommunens integrationsarbete. Samordnaren arbetar
särskilt med bosättning, det vill säga hyra bostäder och ta emot nyanlända genom
anvisning från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Därutöver finns det även en
handläggare och en assistent på 25 % som också arbetar med mottagning och etablering
av nyanlända. Både samordnaren och handläggaren handlägger rätten till ekonomiskt
bistånd. Inom kommunstyrelsens verksamhet (ej inom arbetsmarknadsavdelningen)
finns ytterligare tre handläggare. Dessa tre handläggare är projektanställda och arbetar
med ”Tidig integration”. ”Tidig integration” är en projektverksamhet/projektorganisation
som kommunfullmäktige har inrättat i syfte stödja de nyanlända i etableringen.
För åren 2015 och 2016 har kommunstyrelsen ett mål i sin verksamhetsplan som berör
flyktingmottagningen. Målet är att ”Skapa förutsättningar för en välfungerande
flyktingmottagning”. Under år 2016 har kommunfullmäktige beslutat att avsätta 200 tkr
som en möjlighet för föreningar att söka bidrag för integrationsfrämjande insatser.
Kommunstyrelsen har utifrån detta antagit riktlinjer för föreningsbidrag för
integrationsfrämjande insatser.
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Kommunfullmäktige har också beslutat om en prioriteringslista avseende det statsbidrag
om 9,1 mnkr som kommunen har sökt och blivit beviljad för utbildningsnämndens
verksamhet. Utbildningsnämnden har genom det beslutet fått i uppdrag att prioritera
integrationsfrämjande aktiviteter, personalförstärkningar med mera.
Den 14 mars år 2016 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en tillfällig integrationsenhet för ”Tidiga insatser” (insatser till asylsökande). Detta för att på ett bättre sätt kunna
hjälpa de nyanlända att etablera sig i samhället i ett tidigare stadium och att i större
utsträckning försöka motverka bråk, samhällsstörningar och segregation.
Arbetsmarknadsavdelningen erbjuder bland annat följande insatser till nyanlända:
Bosättning
Som nämndes ovan ansvarar samordnaren för arbetet med att ta emot nyanlända genom
anvisning från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Kommunen hyr bostäder från
privata fastighetsägare som kommunen sedan hyr ut i andra hand till de nyanlända. De
intervjuade anger en viss oro kring den ekonomiska risk som kommunen tar genom att
låta de nyanlända bo kvar på andrahandskontrakt efter att de har etablerat sig. Antalet
andrahandskontrakt ökar i takt med mottagandet. Av intervjuerna framkommer att det är
svårt att få fastighetsägare att skriva över kontraktet till den nyanlände efter att
kommunen har gjort bedömningen att individen har etablerat sig tillräckligt eftersom
fastighetsägarna vill ha kvar kommunen som garant.
Av intervjuerna framkommer det uppgifter om att det är svårt att få tag i tillräckligt med
bostäder till anvisningarna, detta försvårar kommunens mottagande av nyanlända.
Eftersom kommunen saknar kommunalt bostadsbolag tvingas mottagningsverksamheten
att förlita sig på privata fastighetsägare. Trots detta förekommer det ändå att
samordnaren måste tacka nej till erbjudanden om att hyra bostäder, eftersom det på den
orten där bostaden återfinns saknas kollektivtrafik. Detta eftersom tillgång till
kollektivtrafik är avgörande för att de nyanlända ska kunna ta sig till SFI-undervisningen i
Borgholms tätort. De intervjuade anger att kommunen är i stort behov av att skaffa fram
fler bostäder. Det framhålls att, så som situationen ser ut just nu, måste kommunen få
fram fler bostäder. Får kommunen inte fram fler bostäder så blir det svårt att leva upp till
avtalet med Migrationsverket.
Praktiskt stöd
Samordnaren och handläggaren hjälper de nyanlända med en mängd frågor, såsom att
vara behjälpliga med att fylla i olika blanketter för att få olika bidrag, folkbokföring och
ansökan om ID-kort. Den första tiden efter att en nyanländ anvisats till kommunen hålls
ett antal förutbestämda möten med individen. Därutöver har den nyanlände möjlighet att
komma på spontana besök till mottagningsverksamheten i syfte att få svar eller hjälp med
sina frågor. Det finns en dokumenterad checklista (en mall) som
mottagningsverksamheten utgår ifrån i samband med mottagningen av de nyanlända.
Checklistan är till för att säkerställa att mottagningsverksamheten har gått igenom alla de
blanketter och åtgärder som skall hjälpa den nyanlända. Listan innehåller punkter om
formalia kring individens uppehållstillstånd, kontaktuppgifter, nyckelkvittens och
hyresavtal. Därutöver finns även punkter och åtgärder som behandlar frågor kring
anmälan om bostadsbidrag, ansökan om föräldrapenning, kontoanmälan hos
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Försäkringskassan, ansökan om underhållsstöd, anmälan om plats i förskoleklass/skola
och ansökan om barnomsorg. Kopplat till varje moment i checklistan finns en blankett
eller en rutinbeskrivning som beskriver vad som ska genomföras. Samtliga handläggare
har tillgång till blanketterna och rutinbeskrivningarna.
Ekonomiskt bistånd
Samordnaren och handläggaren handlägger ekonomiskt bistånd till de nyanlända innan
etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen och andra socialförsäkringsförmåner
erhålls. Beslutanderätten har delegerats från socialnämnden till handläggaren och
samordnaren inom mottagningsverksamheten. Handläggningen av ekonomiskt bistånd
sker enligt uppgift från intervjuerna utifrån Socialtjänstlagens föreskrifter samt de lokala
riktlinjerna ”Socialnämndens riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2016”
(fastställd av Socialnämnden den 25 februari 2016). Riktlinjerna innehåller bland annat
reglerna kring vem som har rätt till ekonomiskt bistånd, hur handläggningen av ärenden
ska gå till.

3.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd är uppbyggt på ett
ändamålsenligt sätt. Vi grundar bland annat vår bedömning på att det i sin helhet finns en
tydlig ansvarsfördelning och organisation för mottagandet av nyanlända och att det finns
ett upparbetat arbetssätt för mottagandet. Vi gör också bedömningen att det är av vikt att
kommunstyrelsen säkerställer att det finns en ändamålsenlig bostadsförsörjning som
tillförsäkrar att det finns boenden för det antal anvisningar som kommer till kommunen.
Vi bedömer vidare att kommunen behöver se över riskerna med att kommunen kvarstår
som hyresgäst och sen hyr ut i andra hand till de nyanlända.

3.2. Undervisning och stöd för nyanlända barn och
ungdomar i utbildningsväsendet ges på ett
ändamålsenligt sätt
3.2.1.

Iakttagelser

Med några få undantag gäller samma bestämmelser för nyanlända elever som för andra
elever i skolan. Undantagen består av bestämmelser som reglerar rätten till skolgång och
utbildningens innehåll för bland annat asylsökande elever. Enligt Skolverket är
bestämmelser som gäller skolans likvärdighet, elevens tillgång till utbildning och särskilt
stöd samt utbildningens anpassning till elevens individuella behov och förutsättningar är
speciellt betydelsefulla för de nyanlända.
Borgholms kommun har en modell i grundskolan som bygger på att nyanlända elever
placeras i en kombinerad förberedelseklass och ordinarie klass. Vid tidpunkten för
granskningens genomförande fanns det ingen central förberedelseklass för nyanlända
elever, utan detta arbete sker på respektive skola.
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På grund av den stora mängd nyanlända elever som anlände till kommunen under år 2015
tvingades kommunen snabbt ställa om och omorganisera sin modell för mottagningen av
elever. Eftersom de nyanlända eleverna generellt sett återfinns på flyktinganläggningar
och hem som angränsar till två av kommunens skolor (Köpings skola och Åkerboskolan),
så är det på dessa skolor som nästan alla nyanlända elever återfinns.
Detta har inneburit en stor belastning på dessa skolor. Det har medfört att
förberedelseklasserna nästan blev större än de ordinarie klasserna på skolorna. Med
anledning av detta skapades parallellklasser som både tjänstgör som de nyanlända
elevernas förberedelseklasser och som ordinarie klass. De nyanlända eleverna integreras
därmed inte in i klasser med skolans övriga elever. Detta innebär också att de nyanlända
eleverna inte placeras i en separat förberedelseklass i väntan på kartläggning för att sedan
placeras i en ordinarie klass. Eleverna placeras i en klass utifrån den preliminära
bedömningen som har gjorts avseende elevens ålder och tidigare utbildning, i väntan på
att den formella kartläggningen av elevens kunskaper ska genomföras. Enligt uppgift från
intervjuerna är det få elever som behöver byta klass efter att kartläggningen har
genomförts.
Modersmålsundervisning och svenska som andraspråk (SVA) bekostas och genomförs
inom ramen för den ordinarie verksamheten för dessa undervisningsformer.
Fördelningen sker genom ordinarie resursfördelningssystem. Studiehandledare och
språkstödjare finansieras genom eftersökning av medel från Migrationsverket.
Sedan januari 2016 har utbildningsnämnden förstärkt sin organisation genom att
rekrytera en utbildningssamordnare för nyanlända som bland annat har till uppgift att
skapa en tydligare struktur avseende arbetet med att ta emot nyanlända elever.
Utbildningssamordnaren har i uppgift att ta kontakt med respektive rektorsområde när en
nyanländ elev flyttar in i kommunen, fastställa datum för skolstart och inskrivning, föra
vidare information och individjournaler till respektive skola, kontakt med gode män och
bjuda in barn och deras målsmän till information om barnomsorg.
Den 31 augusti år 2016 beslutade utbildningsnämnden om en ny organisation för
mottagande av nyanlända elever. Nämnden beslutade att inrätta en central
mottagningsenhet. Av intervjuerna framkommer det uppgifter om att
mottagningsenheten kommer att vara på plats under hösten år 2016. De intervjuade
framhåller att en central mottagningsenhet kommer att bidra till en tydligare struktur på
mottagningen av nyanlända elever samt möjliggör en bättre kvalitetssäkring avseende
förmågan att ta emot, kartlägga och klassbestämma eleverna.
Skolverket har inlett ett arbete med 20 utvalda kommuner över hela landet avseende
riktade insatser för nyanlända elevers skolgång fram till och med år 2019. De kommuner
som har valts ut är de kommuner som tagit emot flest nyanlända sett till
befolkningsmängd. Borgholms kommun är en av dessa 20 kommuner.2 Skolverket bistår
bland annat kommunen med konsulthjälp avseende framtagandet av mottagningsenheten
samt kompetensutveckling för lärare som arbetar med kartläggning och undervisning av
nyanlända elever.
2

Övriga kommuner som blivit utvalda för genomförandet av projektet för riktade insatser till nyanlända är: Dorotea,
Gotland, Götene, Hultsfred, Kramfors, Laxå, Lessebo, Ljusnarsberg, Norberg, Olofström, Pajala, Ragunda, Simrishamn,
Sunne, Torsås, Åsele, Älvdalen, Östra Göinge och Överkalix.
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Bedömning

Vi bedömer att nyanlända barn och ungdomar endast delvis ges undervisning och stöd i
utbildningsväsendet på ett ändamålsenligt sätt. Vi grundar bland annat vår bedömning på
att de nyanlända eleverna på de två granskade skolorna inte integreras i en ordinarie
klass. Vi anser att det är en brist att utbildningsnämnden inte tidigare har möjliggjort en
annan organisation för undervisning av nyanlända elever. Vi ser positivt på att nämnden
har påbörjat ett utvecklingsarbete vad gäller organisation för mottagning, undervisning
och samordning av de nyanlända eleverna.

3.3. Riktlinjer och rutiner för hanteringen av
nyanlända elever inom utbildningsväsendet
3.3.1.

Iakttagelser

Utbildningsnämnden och dess förvaltning har äldre dokumenterade rutiner som beskriver
hur mottagande av nyanlända elever ska fungera. Rutinen fastställdes den 30 maj år 2013.
Vi noterar att det inte har skett någon revidering av de dokumenterade rutinerna sedan år
2013. I samband med avstämningen av rapporten meddelar förvaltningen att den håller
på att uppdatera och revidera dessa rutiner utifrån Skolverkets Allmänna råd för
utbildning av nyanlända elever.
Sedan januari år 2016 används Skolverkets mall för kartläggning av nyanlända elever. Två
medarbetare från Borgholms kommun deltog i upprättandet av mallen tillsammans med
Skolverket och har utgjort ett stöd i implementeringen av mallen i kommunen.
Efter januari år 2016 har det genomförts en individuell kartläggning för alla nyanlända
elever. Innan januari år 2016 saknades inarbetade rutiner och resurser för att kunna
genomföra alla kartläggningar. I vilken utsträckning som det genomfördes berodde på
skolans tidigare erfarenhet att ha mottagit nyanlända elever och sett till antal elever
kontra hur många lärare som arbetade i organisationen.

3.3.2.

Bedömning

Vi bedömer att det finns riktlinjer och rutiner för hanteringen av nyanlända elever inom
utbildningsväsendet. Vi grundar vår bedömning på att nämnden har dokumenterade
rutiner som beskriver hur mottagandet av nyanlända elever och som i huvudsak
överensstämmer med de rekommendationer som anges i Skolverkets Allmänna råd för
utbildning av nyanlända elever. Vi ser positivt på att det är Skolverkets
kartläggningsmaterial som används i samband med kartläggning av barnets eller elevens
individuella behov och förutsättningar.

3.4. Mottagandet av ensamkommande barn är
uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt
3.4.1.

Iakttagelser

Borgholms kommun har vid tidpunkten för granskningens genomförande fyra
boendeverksamheter för ensamkommande barn i kommunen (Ekbacka, Östra
Kyrkogatan, Badhusgatan och Kungsgatan). Utöver dessa boenden finns även fyra
utslussningslägenheter (fyra platser). I tabellen nedan visas antal platser per boende:
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Platser
19

Badhusgatan

7

Östra kyrkogatan

6

Kungsgatan
Utslussningslägenheter
Summa

12
4
48

Under hösten år 2015 ökade antalet anvisningar av ensamkommande barn till Borgholm
markant på grund av ökat inflöde till Sverige. Under denna period fanns enbart boendet
på Ekbacka, vilket medförde att boendet blev dubbelbelagt. Med anledning av detta
fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta tre nya boenden (Badhusgatan, Östra
kyrkogatan och Kungsgatan). Boendena stod klara strax efter årsskiftet 2015/2016. Under
våren år 2016 minskade inflödet till Sverige och anvisningarna till Borgholm minskade
därför också markant.
Behovet av platser har därför minskat, från en snabb och omfattande expansiv period till
idag, med ett behov av att minska verksamheten. Med anledning av denna förändring har
kommunfullmäktige beslutat att boendet på Ekbacka ska renoveras och byggas ut för att
totalt sett omfatta 37 platser för ensamkommande barn. De tre mindre boendena som
startades upp under hösten år 2015 (Badhusgatan, Östra kyrkogatan och Kungsgatan)
kommer att avvecklas. De tre mindre boendena hyrs av kommunen och är därför relativt
enkla att avveckla, jämfört med om de själva hade ägt dessa lokaler. Efter denna
förändring kommer det även att inrättas fem träningslägenheter och tre
utslussningslägenheter.
Boendeverksamheten för ensamkommande barn kommer, efter dessa förändringar, att se
ut enligt tabellen nedan:
Boende

Platser

Ekbacka 1

19

Ekbacka 2

18

Träningslägenheter

5

Utslussningslägenheter

3

Summa

45

Efter genomförandet av organisationsförändringen blir det något färre platser än vad det
är vid tidpunkten för granskningens genomförande. De intervjuade upplever dessa
förändringar som bra eftersom det innebär att nämnden då endast har några få
placeringar på externa HVB (totalt fyra stycken externa HVB placeringar). Det är en
anpassning som möjliggjorts på grund av att det är färre barn inom verksamheten. De
intervjuade framhåller också att boendeverksamheterna på Badhusgatan och Östra
kyrkogatan är små enheter, vilket bland annat försvårar för personal och enhetscheferna
vad gäller exempelvis schemaläggning. Som en följd av detta är de små enheterna även
mindre kostnadseffektiva. Av intervjuerna framhålls det att det på sikt kommer att finnas
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för få utslussningslägenheter sett till antalet ungdomar som bor i HVB-hemmen idag.
Vidare framhålls att det är svårt att få tag i lägenheter att hyra och att det finns en oro för
huruvida kommunen överhuvudtaget kommer att kunna utöka utslussningsverksamheten
eller inte.
Av intervjuerna framkommer det uppgifter om att ungdomarna i utslussningslägenheterna har andrahandskontrakt.
Det finns två enhetschefer för boendeverksamheten för ensamkommande barn. Den ena
ansvarar för Ekbacka medan den andra ansvarar för de övriga tre boendena (inklusive
utslussningslägenheterna). Det är verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen
som är enhetschefernas närmaste chef.

3.4.1.1.

Riktlinjer och rutiner för boendeverksamheten

Det finns ett flertal riktlinjer och rutiner för boendeverksamheten för ensamkommande
barn. Vi har bland annat tagit del av följande rutiner:


”Handbok för HVB” (det finns en handbok för respektive HVB-hem). I
handböckerna finns det omfattande rutinbeskrivningar avseende verksamheten.
Handboken anger mål för verksamheten, respektive HVB-hems målgrupp,
verksamhetens förhållningssätt och arbetsmetoder, tjänstebeskrivningar
(uppdragsbeskrivningar) för socialförvaltningen, enhetschef och
boendehandledare samt rutiner för inköp, vikarieanskaffning och rutiner för
tillbud/arbetsskada. Handboken innehåller exempelvis detaljerade beskrivningar
av hur verksamheten ska arbeta vad gäller ungdomarnas matlagning och
matinköp. På HVB-hemmen i Borgholm har det inrättats ett matstegsprogram.
Programmet består av två olika steg, som båda är utformade för att varje ungdom
ska utveckla sina kunskaper om matlagning och livsmedelshantering utifrån dess
egen kunskapsnivå (och budget). Steg 1 innebär att boendehandledaren,
tillsammans med ungdomen, skriver en inköpslista som innehåller bilder på det
som ska köpas utifrån den matplanering som görs. Boendehandledaren följer
därefter med ungdomen till affären för att bistå med hjälp på plats. I matsteg 1 får
även ungdomen hjälp med matlagning. I matsteg 2 får ungdomen själv hantera
pengarna/betalningen såväl som planeringen och inköp av maten på egen hand.



”Rutin vid hot och våld mot ungdomar” (daterad 17 mars 2016). Rutinen
fastställer att det inte är acceptabelt med någon form av hot, våld, kränkningar
eller mobbning. Rutinen anger också detaljerade handlingsplaner och vem som
ansvarar för vad om det skulle uppstå sådana situationer.



”Rutin vid mottagande av ny ungdom” (daterad 17 mars 2016). Rutinen
innehåller en checklista för vad som ska göras (och av vem) från det att en
placering ges till känna för verksamheten. Checklistan innehåller exempelvis
moment om uppgifter som ska genomföras innan ungdomen kommer och sedan
hur ungdomen ska tas emot i verksamheten.



”Rutin för alkohol- och drogpåverkad ungdom” (daterad 17 mars 2016). Rutinen
anger att det inte är tillåtet att röka inomhus på HVB-hem i kommunens regi. I
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boendet är inte heller alkohol eller andra droger tillåtna. I rutinen finns en
checklista på vad som ska göras och av dem, exempelvis informera om boendets
alkohol- och drogpolicy, att det vid misstanke om att ungdom är påverkad ska
göras en bedömning om det ungdomen behöver sjukhusvård eller inte.


”Rutin för när ungdom avviker från boende” (daterad 17 mars 2016). Rutinen
innehåller en checklista på åtgärder som ska vidtas om en ungdom avviker från
boende/planerar att avvika från boendet. Exempelvis att ungdomen ska ringas upp
om denne inte har kommit tillbaka till boendet klockan 22:00, informera ungdom
om vilka åtgärder verksamheten vidtar om denne lämnar boendet, informera/ta
hjälp av ställföreträdare med mera.

Vad gäller uppföljning av efterlevnad av ovan nämnda rutiner anger de intervjuade bland
annat att socialsekreterarna upprättar en vårdplan enligt Barns Behov I Centrummodellen (BBIC) när en ny ungdom anländer. Utifrån den upprättar boendehandledaren
ungdomens genomförandeplan. Genomförandeplanen revideras löpande (vid behov) och
enligt en systematisk uppföljning var fjärde månad. Allt dokumenteras i Procapita. Varje
ungdom har två kontaktpersoner som arbetar med genomförandeplanen och
matstegsprogrammet. Ungdomens framsteg dokumenteras i Procapita. Nämnden får i
samband med uppföljningarna, som görs var sjätte månad på varje barn, ta del av allt som
är av vikt och som rör ungdomen.

3.4.2.

Bedömning

Vi bedömer att mottagandet av ensamkommande barn är uppbyggt på ett ändamålsenligt
sätt. Vi grundar vår bedömning på att det finns flera boendealternativ i kommunen som
utgör en komplett boendekedja för ett ensamkommande barn. Vi ser positivt på att det
finns riktlinjer och rutiner för verksamheten. Vidare ser vi positivt på att nämnden har
lyckats anpassa verksamheten till färre barn.
Vi bedömer att det nya och större boendet på Ekbacka är en mer kostnadseffektiv lösning
än flera mindre boenden. En kostnadseffektiv verksamhet är viktigt med tanke på att den
statliga ersättningen till kommunen kommer att sänkas från och med 1 juli år 2017.
Samtidigt kan det innebära utmaningar för verksamheten att samla så många ungdomar
på ett ställe, vilket kommer ställa större krav på verksamhetens organisationsförmåga.
Vidare vill vi i sammanhanget lyfta fram att det inte är ändamålsenligt att ungdomarna
som bor i utslussningsverksamheten har andrahandskontrakt på sina
utslussningslägenheter.

3.5. Det finns ändamålsenliga rutiner för
handläggningen av placering av ensamkommande
barn (även i familjehem)
3.5.1.

Iakttagelser

Handläggningen av ensamkommande barn genomförs av tre socialsekreterare samt en
familjehemssekreterare inom individ- och familjeomsorgen. Dessa tjänstemän handlägger
både de ensamkommande barnen som placeras på ett HVB och de barn som placeras i
familjehem. Totalt antal ärenden som handläggs av socialsekreterarna uppgår till cirka 90
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stycken, vilket innebär att varje socialsekreterare ansvarar för cirka 30 ärenden. Sedan juli
2016 har nämnden anställt en familjehemssekreterare i syfte att underlätta för socialsekreterarna.
Av intervjuerna framkommer det information om att det har varit ett tufft och turbulent
år vad gäller handläggningen av ensamkommande barn. På grund av den hastiga och
omfattande ökning av ensamkommande barn som anvisades till kommunen under hösten
år 2015 och på grund av personalomsättning har verksamheten under en längre period
varit ansträngd. De intervjuade är av uppfattningen att verksamheten inte är lika belastad
av oförutsägbara händelser idag som den var då. Men på grund av den arbetsbelastningen
som var under hösten år 2015 var det många arbetsuppgifter som fick prioriteras bort,
vilket har medfört att socialsekreterarna och familjehemssekreteraren under ett par
månaders tid har fått arbeta med att komma ifatt. De intervjuade anger att de inte klarade
av att genomföra utredningarna för respektive barn i den omfattning som krävs, barn fick
bl.a. placeras i familjehem som inte blivit utredda av kommunen. Med anledning av detta
anmälde verksamheten sig själv till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Det finns ingen formell prioriteringsordning avseende hur verksamheten ska komma ifatt.
Däremot har socialsekreterarna ärendekonferenser med individ- och
familjeomsorgschefen en gång i veckan där de får stöd i detta arbete. Även om situationen
upplevs vara lugnare idag så upplevs arbetsbelastningen som hög. Socialsekreterarna
upplever att de fortsatt måste fokusera på akuta händelser, exempelvis omplaceringar när
det inte fungerar samt att de upplever att det är svårt att rent tidsmässigt följa alla rutiner
för handläggningen.
Det finns inga dokumenterade riktlinjer eller rutinbeskrivningar för hur handläggning av
ensamkommande barn går till. De intervjuade framhåller att förvaltningen har lutat sig på
de nationella riktlinjerna och rutinerna (i den mån som det gick under hösten år 2015).

3.5.2.

Bedömning

Vi bedömer att det inte finns ändamålsenliga rutiner för handläggningen av placering av
ensamkommande barn (även i familjehem). Vi grundar vår bedömning på att
verksamheten under ett års tid inte kunnat arbeta strategiskt med ärendehanteringen och
att handläggningen inte har kunnat genomföras i enlighet med nationella föreskrifter. Vi
bedömer det också som en brist att socialnämnden saknar dokumenterade rutiner för
handläggningen av ensamkommande barn. Avsaknad av dokumenterade rutiner och
processer gör verksamheten sårbar i samband med personalomsättning. Vi ser positivt på
att nämnden har stärkt upp verksamheten med ytterligare tjänster i syfte att avlasta
verksamheten.
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Revisionell bedömning

Bedriver kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden en ändamålsenlig
och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för asylsökande och nyanlända med
uppehållstillstånd?
Vi bedömer att kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig verksamhet avseende
mottagande av asylsökande och nyanlända. Vi grundar vår bedömning på att kontrollmål
1 bedöms vara uppfyllt. Vi bedömer att det i sin helhet finns en tydlig ansvarsfördelning
och organisation för mottagandet av nyanlända och att det finns ett upparbetat arbetssätt
för mottagandet.
Vi bedömer att utbildningsnämnden endast delvis bedriver en ändamålsenlig verksamhet
avseende mottagandet av asylsökande och nyanlända. Vi grundar vår bedömning på att
kontrollmål 2 bedöms vara delvis uppfyllt och att kontrollmål 3 bedöms vara uppfyllt. Vi
bedömer att nämnden saknar uppdaterade dokumenterade riktlinjer för mottagandet av
nyanlända elever samt att de nyanlända eleverna på de två granskade skolorna inte
integreras i en ordinarie klass tillsammans med elever som inte är nyanlända. Vi ser
positivt på det utvecklingsarbete som pågår inom nämnden vad gäller organisation för
mottagning, undervisning och samordning av de nyanlända eleverna.
Vi bedömer att socialnämnden endast delvis bedriver en ändamålsenlig verksamhet
avseende mottagandet av ensamkommande barn. Vi grundar bland annat vår bedömning
på att verksamheten under ett års tid inte kunnat arbeta strategiskt med
ärendehanteringen och att handläggningen inte har kunnat genomföras i enlighet med
nationella föreskrifter. Vi bedömer det som en brist att nämnden saknar dokumenterade
rutiner för handläggningen av ensamkommande barn. Vi noterar att mottagandet av
ensamkommande barn är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt.
Nedan utvecklar vi bedömningarna utifrån respektive kontrollmål.

4.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Kontrollmål 1

Uppfyllt

Mottagandet av nyanlända med
uppehållstillstånd är uppbyggt på
ett ändamålsenligt sätt.

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. Vi
grundar bland annat vår bedömning på att det
i sin helhet finns en tydlig ansvarsfördelning
och organisation för mottagandet av
nyanlända och att det finns ett upparbetat
arbetssätt för mottagandet. Vi gör också
bedömningen att det är av vikt att
kommunstyrelsen säkerställer att det finns en
ändamålsenlig bostadsförsörjning som
tillförsäkrar att det finns boenden för det antal
anvisningar som tillkommer kommunen.
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Kontrollmål 2

Delvis uppfyllt

Nyanlända barn/ungdomar ges
undervisning och stöd i
utbildningsväsendet på ett
ändamålsenligt sätt.

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Vi grundar bland annat vår bedömning på att
de nyanlända eleverna inte integreras i en
ordinarie klass tillsammans med elever som
inte är nyanlända. Vi anser att det är en brist
att utbildningsnämnden inte tidigare har
möjliggjort en annan organisation för
undervisning av nyanlända elever. Vi ser
positivt på att nämnden har påbörjat ett
utvecklingsarbete vad gäller organisation för
mottagning, undervisning och samordning av
de nyanlända eleverna.

Kontrollmål 3

Uppfyllt

Det finns riktlinjer och rutiner för
hanteringen av nyanlända elever
inom utbildningsväsendet.

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. Vi
grundar vår bedömning på att nämnden har
dokumenterade rutiner som beskriver hur
mottagandet av nyanlända elever och som i
huvudsak överensstämmer med de
rekommendationer som anges i Skolverkets
Allmänna råd för utbildning av nyanlända
elever. Vi ser positivt på att det är Skolverkets
kartläggningsmaterial som används i samband
med kartläggning av barnets eller elevens
individuella behov och förutsättningar.

Kontrollmål 4

Uppfyllt

Mottagandet av ensamkommande barn är uppbyggt på
ett ändamålsenligt sätt.

Vi grundar vår bedömning på att det finns flera
boendealternativ i kommunen som utgör en
komplett boendekedja för ett
ensamkommande barn. Vi ser positivt på att
det finns riktlinjer och rutiner för
verksamheten. Vidare ser vi positivt på att
nämnden har lyckats anpassa verksamheten
till färre barn.
Vi bedömer att det nya och större boendet på
Ekbacka är en mer kostnadseffektiv lösning än
flera mindre boenden. En kostnadseffektiv
verksamhet är viktigt med tanke på att den
statliga ersättningen till kommunen kommer
att sänkas från och med 1 juli år 2017.
Samtidigt kan det innebära utmaningar för
verksamheten att samla så många ungdomar
på ett ställe, vilket kommer ställa större krav
på verksamhetens organisationsförmåga.
Vidare vill vi i sammanhanget lyfta fram att det
inte är ändamålsenligt att ungdomarna som
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bor i utslussningsverksamheten har
andrahandskontrakt på sina
utslussningslägenheter.
Kontrollmål 5

Ej uppfyllt

Det finns ändamålsenliga rutiner
för handläggningen av placering
av ensamkommande barn (även i
familjehem).

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi
grundar bland annat vår bedömning på att
verksamheten under ett års tid inte kunnat
arbeta strategiskt med ärendehanteringen och
att handläggningen inte har kunnat
genomföras i enlighet med nationella
föreskrifter. Vi bedömer det också som en brist
att nämnden saknar dokumenterade rutiner
för handläggningen av ensamkommande barn.
Avsaknad av dokumenterade rutiner och
processer gör verksamheten sårbar i samband
med personalomsättning. Vi ser dock positivt
på att nämnden har stärkt upp verksamheten
med ytterligare tjänster i syfte att avlasta
verksamheten.

2016-11-30

Pär Sturesson

Sandra Marcusson

Uppdragsledare

Projektledare

November 2016
Borgholms kommun
PwC
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Årshjul - aktivitetsplan för kommunfullmäktige 2017
Januari
- revisorerna info
- info BEAB
- info våtmarker
- Antagande av fördjupning av översiktsplanen för Byxelkroksområdet
- Allmänpolitisk debatt
- Nytt beslut gällande
prioritering av tillfälligt
statsbidrag
- Interpellationer

Mars
- revisorerna info
- Redovisning oavslutade
motioner/mbf
- återrapportering
demokratberedningen
- Återrapportering
beredning av bifallen
motion Giftfri kommun
- begäran om tilläggsbudget 2017, BEAB

Maj
- revisorerna info
- INFO – GYF
- INFO – SBN
- Årsredovisningar
- (ev) kulturplan för
Borgholms kommun

Augusti
- revisorerna info
- Info KS
- inrättande av fmberedning Sveriges
bästa äldreomsorg

Januari
16

Mars
13

Maj
15

Augusti
21

Februari
13
Februari
Inställt

April
10

April
- revisorer info
- Årsredovisning

Juni
12

Juni
- revisorerna info
- INFO – SBN
- slutrapport Demokratiberedningen

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

Oktober
September 16
18
September
- revisorerna info
- INFO – SN

November
20

December 2016
- revisorerna info
- INFO – BEAB
- INFO – MoHberedningen

December
11

November
- revisorerna info
- Budget 2018
- 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.

