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KALLELSE
Kommunfullmäktige
Plats och tid för
sammanträdet

Tingsalen i Stadshuset, Borgholm, Borgholm, 2017-06-12, klockan 18:00
Eva-Lena Israelsson
Ordförande

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare 880 18

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningskontoret i Borgholm

16/6 2017 kl 16:00 justering

Har du förhinder - meddela snarast marie-louise.johansson@borgholm.se
___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

1

Godkännande av kungörelse

2

Godkännande av dagordning

3

Allmänhetens frågestund (max 20 min)

4

Information från revisorerna

5

Information samhällsbyggnadsnämnden (max 30 min)

6

ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) Implementering av skattekollen på kommunens hemsida
Presidiets förslag: lämna till kommunstyrelsen för beredning

2017/152

4

7

Godkännande av fastighetsförsäljning Borgholm Resedan 5
Kommunstyrelsen föreslår 2017-05-23 § 101 kommunfullmäktige
att godkänna försäljningen av fastigheten Borgholm Resedan 5 för en
köpeskilling om 5 226 900 kronor

2015/73

5-12

8

Begäran om tilläggsbudget; ökade kostnader nytt RiB-avtal
Kommunstyrelsen beslutar 2017-05-23 § 105
att hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget om 410 tkr för 2017
som är kommunens del av resultatet från det nya RiB-avtalet

2017/135

13-15

9

Revidering av ägardirektiv för Borgholm Energi AB
Kommunstyrelsen föreslår 2017-05-23 § 106 kommunfullmäktige
att anta reviderade Ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
att överlämna ägardirektivet till Borgholm Energi AB:s styrelse för
fastställande.
att uppmana Borgholm Energi AB att revidera bolagsordningen analogt
med ägardirektivet.
Det noteras att verksamheterna Vatten och Avlopp styrs av Lagen om

2017/101

16-23

2
allmänna vattentjänster och verksamheterna Återvinning och avfall av
Miljölagstiftningen.
10

Antagande av Finanspolicy för Borgholms kommun samt delegation
avseende ändringar under mandatperioden
Kommunstyrelsen föreslår 2017-05-23 § 110 kommunfullmäktige
att anta reviderad Finanspolicy för Borgholms kommun.
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om revidering av finanspolicyn vid mindre ändringar under mandatperioden.
Det noteras att Borgholm Energi AB har att uppdatera bolagets
finanspolicy analogt med kommunens policy.

2016/212

24-33

11

Delegation till samhällsbyggnadsnämnden gällande tillsyn enligt lag
om skyltning och renhållning
Kommunstyrelsen föreslår 2017-05-23 § 107 kommunfullmäktige
att delegera till samhällsbyggnadsnämnden att ta beslut i ärenden som
rör tillstånd och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning.
att reglemente för samhällsbyggnadsnämnden revideras utifrån delegationen.

2017/145

34-36

12

Antagande av Trädvårdspolicy för Borgholms kommun
Kommunstyrelsen föreslår 2017-05-23 § 108 kommunfullmäktige
att anta Trädvårdspolicy för Borgholms kommun

2017/65

37-42

13

Medlemskap i och godkännande av förbundsordning; Kommunalförbundet Sydarkivera
Kommunstyrelsen föreslår 2017-05-23 § 109 kommunfullmäktige
att ingå som medlem i Kommunalförbundet Sydarkivera.
att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin
helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.
att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.
att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera
år 2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020.

2016/158

43-65
66-79
endast
digitalt

14

Antagande av taxa för sotning och brandskyddskontroll Borgholm
2017
Kommunstyrelsen föreslår 2017-05-23 § 111 kommunfullmäktige
att anta nya taxor för sotning/rengöring och taxa för brandskyddskontroll
från och med 2017-07-01

2017/143

80-84

15

Interpellation (Per Lublin nöP) till och svar från Borgholms Energis
ordförande gällande öppna sammanträden
Kommunfullmäktige gav 2017-04-18 rätt att ställa interpellationen.

2017/7

85-86

16

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från kommunstyrelsens
ordförande gällande kommunens beredskap vid eventuella
terroristattentat
Kommunfullmäktige gav 2017-04-18 rätt att ställa interpellationen

2017/7

87-88

17

Politiska uppdrag 2014-2018; ny SD-ersättare i kommunstyrelsen
Kjell-Ivar Karlsson
SD föreslår Kjell-Ivar Karlsson till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Avseende frågan om ny ledamot i kommunfullmäktige har länsstyrelsen
ännu inte gjort någon ny sammanräkning. Kommer troligen i tid för att
lyftas vid sammanträdet.

2014/220

3
18

Avsägelse politiskt uppdrag 2014-2018: Per Modig (V) revisor
Per Modig avsäger sig uppdraget fr o m 1 augusti 2017
Socialdemokraterna ska utse ny revisor (V har meddelat att de inte har
någon ny revisor på lut)

2014/220

89

19

Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2016; Ölands
Kommunalförbund
Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas i revisionsberättelsen.
Kommunstyrelsen överlämnar 2017-05-23 Ölands Kommunalförbunds
årsredovisning 2016 för godkännande.

2016/227

90-102
103-122
endast
digitalt

20

Utbetalning av partistöd; godkännande av redovisning och
utbetalning
Kommunstyrelsen överlämnar 2017-05-23 § 104 inkomna redovisningar
och granskningsintyg till kommunfullmäktige för beslut om utbetalning av
resterande del av partistödet 2017

2017/116

123-164

21

Ändrad sammanträdesdag december 2017
Förfrågan om det planerade sammanträdet 11 december kan flyttas till 18
december.

2016/221

22

Redovisning av delegationsbeslut justering av verksamhetsområden
för vattentjänster i Borgholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt delegation beslutat justera
verksamhetsområden avseende fastigheterna
Kyrketorp 1:68
Kolstad 2:92
Kommunfullmäktige ska lägga redovisningen av delegationsbeslut till
handlingarna.

2016/168

FÖR KÄNNEDOM
Årshjul
_ _ _ _ _ _skickas digitalt 2017-06-02

165-167
168-169

onumrerat
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 101

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-23

91-115

Dnr 2015/73-254 KS

Godkännande av fastighetsförsäljning, Borgholm Resedan 5.
I tjänsteskrivelse 2017-05-22 redogör handläggare mex Kristian Sjövall för
ärendet och föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljningen.
Av skrivelsen framgår att Bovieran AB har för avsikt att etablera sitt bostadsprojekt/koncept med lägenheter i form av bostadsrätter i Borgholm.
Utifrån kommunens markanvisningspolicy, antagen av KF 2013-08-19 § 115
beslutade kommunstyrelsen 2016-05-21 § 133 att godkänna markanvisningsavtal mellan Borgholms kommun och byggherre Bovieran AB gällande fastigheten Borgholm, Resedan 5 (kommunförrådet).
Med markanvisningsavtalet som grund har nu ett köpekontrakt om överlåtelse upprättats mellan Borgholms kommun (säljare) och Bovieran Projekt
Borgholm AB (köpare) gällande fastigheten Borgholm, Resedan 5.
Exempel och sammanfattning på villkor i köpekontraktet
§2 En köpeskilling om 5 226 900 kronor (BTA 4978m² x 1050 kr/m²)
Förtydligande - köpeskillingen baseras på pris per kvadratmeter bruttoarea
(BTA) bostad. I markanvisningsavtalet har priset kalkylerats på ca 4 800 m²
BTA, verklig BTA är 4 978 m² bostad. Utifrån det pris som angivits i markanvisningsavtalet om 1 000 kr/m² och den byggrättsvärdering som gjorts på angränsande fastighet Borgholm, Resedan 8 om 1 000 kr/m² så har köpare och
säljare enats om en köpeskilling på 1 050 kr/m²
§5 Parterna är införstådda med att tidigare undersökningar har påvisat ett behov av marksanering inom fastigheten.
§14 Kostnader hänförda den miljöteknisk markundersökning står köparen för
medan säljaren ansvarar/står för själva marksaneringen utifrån den miljötekniska markundersökningen.
§15 Köparen står för alla anslutningsavgifter, anläggningsavgifter, bygg- och
anläggningsåtgärder, bygglovsavgifter, planavgift, kostnader hänförde den
detaljplaneändring som var nödvändig för att möjliggöra bostadsprojektet,
med mera.
§16 Köparen är medveten om det krav som finns i detaljplanen gällande att
förbinda Per Lindströms Väg och Sandgatan med en GC-förbindelse, tillgänglig för allmänheten, paserande över fastigheten Borgholm, Resedan 5.
§18 Köpekontraktet är endast juridiskt bindande efter att försäljning/överlåtelse av fastigheten Borgholm, Resedan 5 har godkänts av behörig instans inom Borgholms kommun.

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-23

91-115

Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till försäljning av fastigheten.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna försäljning av fastigheten Borgholm Resedan 5 för en köpeskilling om 5 226 900 kronor.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

7
Mellan parterna Borgholms kommun, nedan kallad Säljare, och Bovieran Projekt
Borgholm AB, nedan kallad Köpare, har följande

KÖPEKONTRAKT
träffats gällande överlåtelse av fastigheten Borgholm, Resedan 5

BAKGRUND
Bovieran AB har för avsikt att etablera sitt bostadsprojekt/koncept med lägenheter
i form av bostadsrätter i Borgholm.
Som grund till detta köpeavtal finns det markanvisningsavtal som Bovieran AB
och Borgholms kommun kommit överens om, där Borgholms kommun anvisar
fastigheten Borgholm, Resedan 5 (gamla kommunförrådet).

PARTER
SÄLJARE
Borgholms kommun, 212000-0795
Box 52, 387 21 Borgholm

1/1-del

KÖPARE
Bovieran Projekt Borgholm AB, 559002-5762
Box 53121, 400 15 Göteborg

§1

1/1-del

ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH KÖPEOBJEKT

Säljaren överlåter härmed till köparen på nedanstående villkor följande fasta
egendom:
Fastigheten Borgholm, Resedan 5
Sandgatan 43, 387 35 Borgholm
I det följande kallad fastigheten

§2

KÖPESKILLING

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av 5 226 900
(femmiljonertvåhundratjugosextusenniohundra) kronor

Sida 1 av 5
Bilaga fastighetskarta
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§3

KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE

Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:
1. Betalar kontant på tillträdesdagen

5 226 900:-

genom insättning på säljarens bankkonto hos Swedbank/Ölands Bank
clearing nummer 8030-9 kontonummer 43 800 325-3
På tillträdesdagen ska likvidavräkning ske.

§4

TILLTRÄDESDAG

Enligt överenskommelse, dock senast sju (7) dagar efter att fastigheten
konstaterats fri och sanerad utifrån genomförd miljöteknisk markundersökning, se
enligt § 14. Dock ska tillträdet inte ske senare än 2017-08-14.

§5

FASTIGHETENS SKICK

Köpare och säljare är medvetna om sin undersöknings- respektive
upplysningsplikt.
Båda parter är införstådda med att tidigare utförda miljötekniska
markundersökningar inom fastigheten har påvisat ett behov av marksanering.
Säljaren har upplyst köparen om den befintliga, ej längre i bruk, gamla
huvudledning gällande spillvatten som passerar över fastigheten.
Fastigheten överlåtes i det skick den befinner sig vid tillträdet.

§6

INTECKNINGER, PANTBREV MM

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad.

§7

SERVITUT, LEDNINGSRÄTTER M M

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen ej besväras av andra
servitut, nyttjanderätter, utmätnings- eller kvarstadsanteckningar än vad som
här nedan angivits:
0885-3956.1 Last Ledningsrätt vatten och avlopp samt dagvatten

Sida 2 av 5
Bilaga fastighetskarta
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§8

ANSVAR FÖR SKADA

Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen
ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om denne orsakar denna eller om
den beror på en olyckshändelse.
Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även
om köparen vid den tidpunkten på grund av dröjsmål inte tillträder fastigheten.

§9

ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först på
tillträdesdagen.

§ 10

FÖRDELNING AV INKOMSTER, UTGIFTER M M

Räntor, skatter och andra periodiska utgifter för fastigheten, som avser tiden före
tillträdesdagen, betalas av säljaren. Därefter betalas de av köparen. Part har rätt
till avkastning av fastigheten för samma tid som part svarar för utgifterna.
På tillträdesdagen ska förutbetald så väl som ännu ej betald utgift (t ex
fastighetsavgift/fastighetsskatt) och avkastning avräknas och fördelas mellan
parterna enligt ovan.

§ 11

LAGFART OCH LAGFARTSKOSTNADER

Det åligger köparen att ansöker om lagfart. Alla inskrivnings- och
inteckningskostnader som uppkommer vid köpet betalas av köparen.

§ 12

ÖVERLÄMNANDE AV HANDLINGAR

Sedan köpeskillingen har betalats enligt de i § 3 angivna villkoren, ska säljaren till
köparen överlämna ett köpebrev avseende fastigheten. Köpebrevet ska vara
korrekt undertecknat och bevittnat.
Säljaren ska också överlämna övriga handlingar som krävs för att köparen ska
beviljas lagfart för sitt köp. Säljaren ska vidare överlämna eventuella pantbrev,
kartor och andra handlingar angående fastigheten som säljaren innehar och som
är av betydelse för köparen som ägare av fastigheten.

Sida 3 av 5
Bilaga fastighetskarta
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§ 13

PANTFÖRSKRIVNING

Om det krävs för köparens finansiering av köpet, förbinder sig säljaren att på
köparens bekostnad ansöka om nya inteckningar och hjälpa till vid köparens
pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan köparen har beviljats
lagfart.

§ 14

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING OCH SANERING

Båda köpare och säljare är införstådda med att tidigare utförda miljötekniska
markundersökningar inom fastigheten har påvisat behov av marksanering.
För att utreda omfattningen av nödvändig marksanering har parterna i
föreliggande markanvisningsavtal kommit överens om att köparen bekostar en ny
miljöteknisk markundersökning. Säljaren beställer och ansvarar för att en ny
miljöteknisk markundersökning utförs som underlag för nödvändig marksanering
inför byggnation av bostäder.
Fastigheten ska på säljarens ansvar och bekostnad marksaneras, i enlighet med
vad den miljötekniska markundersökningen framvisar inför byggnation av
bostäder, innan köparen äger tillträde.
Utöver köpeskillingen ska köparen härmed ersätta säljaren för kostnader
hänförda den miljötekniska markundersökningen.

§ 15

KOSTNADER, AVGIFTER, ANSLUTNINGSAVGIFTER M M

Det åligger köparen att bekosta, till berörd part, samtliga nödvändiga avgifter
hänförda exploateringen av bostadsprojektet till exempel bygglov, planavgift,
anslutnings- och anläggningsavgifter med mera utifrån varje enskild parts gällande
taxa.
Köparen ska svara för och bekosta samtliga bygg och anläggningsåtgärder inom
fastigheten.
Köparen ska vidare svara för och bekosta projektering samt genomförande av de
återställnings- och anslutningsarbeten som uppkommer till följd av köparens byggoch anläggningsarbeten.
Vid anläggande av infrastuktur (bland annat GC-väg tillgänglig för allmänheten
inom fastigheten) ska samordning ske med kommunen och i enlighet med
kommunens anvisningar och gällande detaljplan.
Utöver köpeskillingen ska köparen ersätta säljaren för kostnader denne haft
hänförda den detaljplaneändring som gjorts för att möjliggöra köparens
exploatering och bostadskoncept.

Sida 4 av 5
Bilaga fastighetskarta
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§ 16

VILLKOR ENLIGT DETALJPLAN

Köparen är medveten och införstådd med villkor enligt detaljplanen gällande
kravet att förbinda Per Lindströms väg och Sandgatan med en GC-väg, tillgänglig
för allmänheten, passerande över fastigheten Borgholm, Resedan 5.
Genomförande i enlighet med § 15.

§ 17

KONTRAKTSBROTT

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten
rätt till skälig ersättning. Skulle kontraktsbrottet vara väsentligt, har motparten
dessutom rätt att häva kontraktet. Vid bedömning av denna ersättnings- och
hävningsrätt ska dock hänsyn tas till extraordinära omständigheter som
avtalsparten inte kunnat råda över.

§ 18

KÖPEKONTRAKTETS JURIDISKT BINDANDE OCH GILTIGHET

Detta köpekontrakt är endast giltigt och juridiskt bindande efter att
försäljningen och överlåtelsen av berörd fastighet (Borgholm, Resedan 5)
har godkänts av behörig instans inom Borgholms kommun.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka säljare och
köpare tagit var sitt.
Säljare:

Köpare:

……………….………………………..
Ort och datum

……….…………………………………….
Ort och datum

……………….………………………..

……….…………………………………….

för Borgholms kommun
Ilko Corkovic, kommunalråd

för Bovieran Projekt Borgholm AB
Dan Hillskär, styrelseordförande

……………….………………………..

……….…………………………………….

för Borgholms kommun
Lars-Gunnar Fagerberg, tf kommunchef

för Bovieran Projekt Borgholm AB
Anders Lundberg, styrelseledamot

Säljarens namnteckningar bevittnas:

……………….………………………..

……….…………………………………….
Sida 5 av 5
Bilaga fastighetskarta
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Fast- primärkarta
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13 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 105

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-23

91-115

Dnr 2017/135-170 KS

Begäran om tilläggsbudget; ökade kostnader lokalt RiB-avtal.
Räddningschef Rutger Thuresson redogör i skrivelse 2017-04-19 de ökade
kostnader som det undertecknade lokala RiB-avtalet innebär:
1. 3 timmars övningstid/månad för fysisk träning. Ersättning/övningstimme:
162,70 kr. Antal anställda som omfattas: 117.
Total kostnadsökning/år: 3 timmar/månad * 162,70 kr/timme * 117 anställda * 12 månader * 1,39 i personalomkostnader = 952 556 kr/år.
2. Tillägg till förare av tunga fordon med 185 % av grundsumman enligt RiB
17 per månad. Grundsumman enligt RiB 17: 162,70 kr. Antal anställda
som omfattas: 46.
Total kostnadsökning/år: 185 % * 162,70 * 46 anställda * 12 månader *
1,39 i personalomkostnader = 230 947 kr/år.
3. Tillägg till arbetstagare som tar extra ansvar som arbetsledare vid behov
med 40 % extra beredskapsersättning. Beredskapsersättning: 16 % av
grundsumman/timme = 16 % * 162,70 kr = 26,1 kr/timme. Bedömd omfattning: 200 timmar/station och månad.
Total kostnadsökning/år: 26,1 kr/timme * 40 % * 200 timmar/station * 6
stationer * 12 månader * 1,39 i personalomkostnader = 208 967 kr/år.
Totalt beräknas ovanstående medföra ökade kostnader för räddningstjänsten
med: 952 556 kr + 230 947 kr + 208 967 kr = 1 392 470 kr/år.
Det lokala avtalet träder i kraft samtidigt som RiB 17, vilket innebär 2017-0501. Kostnadsökningen för 2017 enligt ovan blir därför 2/3 av kostnadsökningen för ett helår, vilket innebär: 1 392 470 kr * 2/3 = 928 313 kr
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 203 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att tilläggsbudgetera kommunens del om 410 tkr för 2017 som är ett resultat
av det nya lokala RiB-avtalet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget om 410 tkr för 2017
som är kommunens del av resultatet från det nya lokala RiB-avtalet.

Det noteras att kostnader för Räddningstjänsten fördelas 43 % på Borgholms
kommun och 57 % på Mörbylånga kommun.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-23

91-115

Jäv
Peder Svensson (C) meddelar jäv och är inte närvarande vid ärendets behandling.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Stöddokument
Upprättat/ansvarig: 2017-04-19/RT
Senaste revidering/ansvarig:

Räddningstjänsten
Öland

Underlag – ökade kostnader för lokalt RiB-avtal
Följande punkter med tillhörande kostnader har tillförts i det lokala RiB-avtalet:
1. 3 timmars övningstid/månad för fysisk träning. Ersättning/övningstimme: 162,70 kr. Antal
anställda som omfattas: 117.
Total kostnadsökning/år: 3 timmar/månad * 162,70 kr/timme * 117 anställda * 12 månader *
1,39 i personalomkostnader = 952 556 kr/år.
2. Tillägg till förare av tunga fordon med 185 % av grundsumman enligt RiB 17 per månad.
Grundsumman enligt RiB 17: 162,70 kr. Antal anställda som omfattas: 46.
Total kostnadsökning/år: 185 % * 162,70 * 46 anställda * 12 månader * 1,39 i
personalomkostnader = 230 947 kr/år.
3. Tillägg till arbetstagare som tar extra ansvar som arbetsledare vid behov med 40 % extra
beredskapsersättning. Beredskapsersättning: 16 % av grundsumman/timme = 16 % * 162,70
kr = 26,1 kr/timme. Bedömd omfattning: 200 timmar/station och månad.
Total kostnadsökning/år: 26,1 kr/timme * 40 % * 200 timmar/station * 6 stationer * 12 månader
* 1,39 i personalomkostnader = 208 967 kr/år.
Totalt beräknas ovanstående medföra ökade kostnader för räddningstjänsten med:
952 556 kr + 230 947 kr + 208 967 kr = 1 392 470 kr/år.
Det lokala avtalet träder i kraft samtidigt som RiB 17, vilket innebär 2017-05-01. Kostnadsökningen för
2017 enligt ovan blir därför 2/3 av kostnadsökningen för ett helår, vilket innebär:
1 392 470 kr * 2/3 = 928 313 kr.

Räddningstjänsten Öland
Org. nr. 222000-0216

Postadress Box 111, 386 22 Färjestaden
Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden
Webb www.raddningstjanstenoland.se

Telefon 0485-470 00
Fax 0485-472 62
Mail förnamn.efternamn@oland.se
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Dnr 2017/101-003 KS

Revidering av ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
I tjänsteskrivelse 2017-04-27 föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige antar reviderat ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
Av skrivelsen framgår att i och med att kommunen beslutat (KS § 8/17) att
flytta förvaltning och underhåll av kommunens egna fastigheter till kommunen
måste ägardirektiv och bolagsordning för Borgholm Energi revideras.
I samband med genomgång av ägardirektivet har t f kommunchef och t f ekonomichef tillsammans med kommunsekreteraren förtydligat vissa delar av
ägardirektivet bland annat vad gäller:
- framtagande av bolagets egna nämnds- och verksamhetsmål utifrån av
kommunfullmäktiges antagna strategiska mål.
- utveckling och investering infrastruktur.
- förankring av tillkommande kostnader genom beslut i kommunen.
- personalfrågor.
- budgetprocessen.
Vad gäller bolagsordningen ska bolaget revidera denna så den blir analog
med det reviderade ägardirektivet.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-02 var Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud, 1:e vice ordförande Tomas
Lind, vd Anders Lindholm och ekonomichef Annika Hermansson närvarande.
De framförde synpunkter på skrivningen vad gäller avkastning och soliditet
och vill återkomma med annan formulering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-02 § 179
att lyfta ärendet vid nästkommande arbetsutskott inför vidare politisk behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-09 hade synpunkter inkommit från Borgholm Energi gällande bland annat avkastning och
soliditet vilka har inarbetats i ägardirektivet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 205 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderade Ägardirektiv för Borgholm Energi AB.
att överlämna ägardirektivet till Borgholm Energi AB:s styrelse för fastställande.
att uppmana Borgholm Energi AB att revidera bolagsordningen analogt med
ägardirektivet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta reviderade Ägardirektiv för Borgholm Energi AB.

att

överlämna ägardirektivet till Borgholm Energi AB:s styrelse för fastställande.

att

uppmana Borgholm Energi AB att revidera bolagsordningen analogt
med ägardirektivet.

Det noteras att verksamheterna Vatten och Avlopp styrs av Lagen om allmänna vattentjänster och verksamheterna Återvinning och avfall av Miljölagstiftningen.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Revidering av ägardirektiv
antagna KF 2014-05-26 § 102

Ägardirektiv
Borgholm Energi AB
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Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget.
Ägardirektivet är antaget av kommunfullmäktige och har fastställts på
bolagsstämma.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget är dotterbolag till Borgholm Energi Elnät AB, som ägs av Borgholms kommun
I ägardirektivet används begreppet ”kommunkoncern”, vilket används som ett sammanfattande begrepp för kommunens nämnder och förvaltningar, bolag samt stiftelser. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska enligt kontrollkriteriet
omfattas av samma kontroll som kommunens egen förvaltning. Kontrollkriteriet är
en förstärkning av Kommunallagen och anger att kommunen genom kommunstyrelsen från och med 1 januari 2013 har en förstärkt uppsiktsplikt över sina bolag.
Vidare ska bolaget beakta kommunens övergripande strategiska mål, långsiktiga
planering och styrning samt policydokument där detta är tillämpligt. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige, fastställda av bolagets årsstämma.

2. Samhällsnytta, vision och målsättning
Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför ta fram egna
nämndsmål och verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges antagna
strategiska mål. Bolaget ska utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar
till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla
samhällsnyttan inom sin sektor. Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för
att realisera kommunens visionen samt av kommunfullmäktige beslutade
strategiska mål
Kommunens vision: ”Med gemensamma krafter utvecklar vi hela
Borgholms kommun till något vi är stolta över. Nu och för framtiden.
Attraktiva, kreativa, hållbara, företagsamma Borgholm”

3. Kommunens direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade ägardirektiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelse i lag eller
annan författning, exempelvis Aktiebolagslagen och Offentlighets- och sekretesslagen. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

4. Demokratiska aspekter
Kommunallagen slår fast att insynsfrågorna är viktiga ur demokratisk synpunkt.
Bolaget ska ha en öppen attityd i dessa frågor. I bolagsordningen ska anges: "Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos bolaget enligt de grunder
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och
offentlighets- och sekretesslagen".
Styrelsen i bolaget bestämmer vem som ska ha beslutanderätten när gäller utlämnande av handlingar. Vägran att utlämna handling ska på sökandes begäran prövas
av styrelsen.
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5. Bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Borgholms kommun svara för
vatten- och avloppsförsörjningen, insamla, transportera, återvinna och avskaffa avfall, bygga, äga och förvalta egna fastigheter och egna bostäder. med inriktning
mot unga och äldre personer

6. Särskilda ägardirektiv rörande skattefinansierad verksamhet
Bolaget har genom avtal uppdrag av beställaren Borgholms kommun att utföra
tjänster inom de skattefinansierade verksamheterna, specificerat som ”Teknisk
Service” och omfattas av





Fastighetsförvaltning
Gata, park och hamnar
Lokalvård
Kost

Skattefinansierade verksamheten ägs av kommunen och förvaltas av
bolaget. Kommunen äger frågor om utveckling och investering av
infrastruktur. Tillkommande oförutsedda kostnader ska lämnas till
kommunen för beslut innan genomförande. Ökade kostnader ska förankras i
budgetprocessen.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att utfördela budget- och kostnadsansvar
för den tekniska servicen, vilket innebär att respektive nämnd och förvaltning är beställare avseende dessa tjänster utifrån tilldelad rambudget. Omfattning och pris ska
tydligt specificeras och regleras i avtal mellan beställare och utförare.

7. Bolagets ändamål
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets-, och självkostnadsprincipen, stärka kommunens attraktionskraft för såväl kommuninvånare
som näringsliv. Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda en heltäckande
service inom respektive verksamhetsområde samt trygga infrastrukturen enligt god
teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god försörjning inom
berörda områden till konkurrenskraftiga villkor.
Kommunen kan också välja att konkurrensutsätta hela eller delar av verksamheten
bland annat för att stärka och utveckla det lokala näringslivet.
Bolaget ska aktivt arbeta för







att ha en hög servicenivå och gott bemötande
att för verksamheterna eftersträva hållbarhet, förnyelsebarhet och kvalitet
att vara en bra arbetsgivare där medarbetarna mår bra och utvecklas
att ha en affärsmässig relation till det lokala näringslivet som leverantörbeställare- partner
att vara positiva till nya driftsformer i de olika verksamheterna
att följa med i utvecklingen inom respektive verksamhetsområde
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8. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:


Förändrad bolagsstruktur – dvs frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.



Förändring av strategiska aktieinnehav - dvs frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.



Väsentliga förändringar av verksamhet – dvs start eller avveckling av rörelsegrenar.



Investeringar – dvs större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på
verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller annars
är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte
reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta.

Uppstår tveksamhet om ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.
Rekrytering av VD
Bolaget ska inbjuda till samråd med kommunstyrelsen inför rekrytering av bolagets
verkställande direktör.

9. Förvaltningsberättelsen och granskningsrapporten
Årsredovisningen ska beskriva måluppfyllelsen kopplat till de mål som kommunfullmäktige antagit i energi- och klimatstrategi, VA-plan, avfallsplan med mera gällande
bolagets verksamhet. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund
för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap.1§ och 1a§ Kommunallagen.
Bolagets lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige ska årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån
det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

10.

Ekonomiska mål, avkastning och soliditet

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaden för verksamheten täcks genom taxor och hyror. Bolagets kostnader för att utföra skattefinansierad verksamhet ska faktureras enligt faktisk kostnad i efterskott. Vidare ska bolagets verksamhet bedrivas utifrån kommunkoncernens övergripande målsättning om
god hushållning, vilket preciseras genom målen om avkastning och soliditet.
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Avkastning
Bolagskoncernen ska under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig
avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 5,0 % för verksamhetsområdena
Fastigheter, Bostäder, Fjärrvärme, Vindkraft och Elnät.
Med avkastning avses inte utdelning till ägaren. All skattefinansierad verksamhet är
undantaget avkastnings-krav och omfattas istället om målet om ”god ekonomisk
hushållning”
Avkastning på totalt kapital definieras som:


Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med balansomslutningen

Balansomslutningen definieras som:


Ett medelvärde av balansomslutningen i de senaste tre periodboksluten.
Balansomslutningen definieras per verksamhetsområde i tillämpliga
delar. Det är summan av bolagets hela verksamhet som ska motsvara
avkast-ningen.



Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.
Soliditet

Bolagskoncernen ska under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig
soliditet om minst 20 % och under perioden inte understiga 15 %. enligt nedan:
20 % och inte understiga 15 % för verksamhetsområdena Fastighet,
Bostäder, Fjärrvärme, Vindkraft, Elnät.
Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.
Eget kapital definieras per verksamhetsområde genom beräknade
ackumulerade vinster.

11.

Effektivisering

Bolaget ska fortlöpande effektivisera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva
om delar av verksamheten den kan konkurrensutsättas.

12.

Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via taxor och avgifter. Långsiktiga investeringar kan
finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i
dessa fall. Bolaget har i övrigt att följa kommunfullmäktiges beslutade finanspolicy.

13.

Styrning och samverkan

Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser
i Aktiebolagslagen, övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt
i enlighet med utfärdade ägardirektiv.
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Bolaget ska


följa av kommunfullmäktige utfärdade policydokument, handlingsprogram,
riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar.



följa av kommunstyrelsen antagen Delegationsordning för
personalfrågor i tillämpliga delar.



ansvara för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och
bolags verksamheter för att uppnå största möjliga kommunnytta.



årligen till kommunen redovisa de risk-och sårbarhetsanalyser som bolaget
ska göra med beaktande av lag 2006:544 om extraordinära händelser.



vid en inträffad krishändelse i enlighet med denna lag, och som utgör svår
påverkan på en eller flera viktiga samhällsfunktioner inom kommunens
geografiska område, samordna sina insatser med kommunens krishanteringsorganisation.

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1§ Kommunallagen uppsiktsplikt över bolaget,
vilken utövas enligt kommunstyrelsens reglemente. Kommunen och bolaget ska
sammanträda vid minst fyra protokollförda tillfällen per år. Deltagare vid dessa
möten ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott, bolagets presidium, VD och
bolagets ekonomichef ekonomiansvarige samt kommunchef och kommunens
ekonomichef.
För det löpande arbetet ska kommunen och bolaget på lämpligt sätt skapa gemensamma grupperingar för samråd. Syftet med detta är att skapa en väl fungerande kontaktyta mellan kommunen och bolaget samt att i samråd bereda de
ärenden som fodrar kommunala beslut innan de verkställs av bolaget.

14.

Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste
tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Budgetarbetet
ska följa antagen tidsplan. Fastställd budget och verksamhetsplan ska tillställas
kommunstyrelsen senast 30 september 31 oktober.

15.

Kommunal redovisning och budget

Bolaget ska lämna de uppgifter som kommunen bedömer nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska löpande under budgetarbetet lämna de uppgifter som
kommunen bedömer nödvändiga för upprättande av kommunens budget. Budgeten
ska relatera till mål och riktlinjer i de styrdokument som berör bolaget som är
beslutade av kommunfullmäktige.
________
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Dnr 2016/212-040 KS

Revidering av Finanspolicy för Borgholms kommun.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-10-04 uppkommer
fråga om behov av revidering av kommunens och bolagets finanspolicy som
antogs av kommunfullmäktige 2013-08-19 § 116.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-10-04 § 344 till ekonomiavdelningen
att revidera finanspolicyn för Borgholms kommun och dess bolag inför beslut i kommunfullmäktige.
Till dagens sammanträde finns reviderad finanspolicy för Borgholms kommun. Policyn är kommunicerad med Kommuninvest.
De större ändringarna i policyn omfattar:
Refinansieringsrisk
För att minska finansieringsrisken ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Vid beräkning av kapitalbindningstid är det viktigt att beakta eventuella klausuler om uppsägning. Ett lån
med en lång kapitalbindning, men med en klausul om uppsägning, ska behandlas som ett lån med en kapitalbindning, som motsvarar uppsägningstiden. För kapitalbindning finns ingen längsta bindningstid angiven, däremot
anges max i % av låneskulden som får förfalla varje enskilt kalenderår. Anpassning till nedanstående låneportfölj bör ske succesivt.
Ränterisk
För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen spridas
över tid enligt nedanstående normportfölj. Risken är att förändring i räntenivån påverkar kommunen negativt genom ökade räntekostnader. För att minska effekten av den risken bör en spridning av räntebindningstider eftersträvas. Bedömning måste göras vid varje tillfälle för att uppnå målet att minimera kommunens räntekostnader. Räntebindningstiden bör spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Anpassning till nedanstående normportfölj
bör ske successivt.
Löptid
< 1 år
1-3 år
3-5 år
5-7 år
7-10 år

Neutral
50 %
20 %
20 %
10 %
0%

Min
30 %
5%
5%
0%
0%

Max
60 %
30 %
30 %
20 %
20 %

Vidare har krav på att kommunfullmäktige årligen ska besluta om belopps-ramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande år samt
tillåtna former och godkända motparter vid placeringar och upplåning tagits
bort. Detta sker i särskilda ärenden.
Utdragsbestyrkande
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I förslaget delegeras till kommunstyrelsen att besluta om revidering av finanspolicyn med anledning av lagändringar och mindre korrigeringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 206 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderad Finanspolicy för Borgholms kommun.
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om revidering av finanspolicyn
vid mindre ändringar under mandatperioden.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta reviderad Finanspolicy för Borgholms kommun.

att

delegera till kommunstyrelsen att besluta om revidering av finanspolicyn vid mindre ändringar under mandatperioden.

Det noteras att Borgholm Energi AB har att uppdatera bolagets finanspolicy
analogt med kommunens policy.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Finanspolicy
Borgholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19, § 116
Reviderad av kommunstyrelsen, 2017-XX-XX, §X
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1. Finanspolicyns syfte
Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen
skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.
Det kommunala bolaget inom kommunkoncernen ska fastställa en finanspolicy enligt de
ägardirektiv som fastställts.
För förvaltningen av kommunens pensionsmedel ska en särskild policy fastställas av kommunfullmäktige.
Syftet med denna finanspolicy är att fastställa:
 Finansverksamhetens målsättning
 Ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras.
 Ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i
finansverksamheten.
 Ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten.

2. Finansverksamhetens målsättning
Finansverksamhetens målsättning är att:
 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt.
 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader.
 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll.

3. Organisation och ansvarsfördelning
Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektige kommunstyrelse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgår av
kommunstyrelsens reglemente.

3.1

Kommunfullmäktiges ansvar

Kommunfullmäktige ska minst en gång årligen fatta beslut om:
 Finanspolicy med eventuella revideringar
 Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande
budgetår
 Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår.
 Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår.
 Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunalt bolag under kommande budgetår.

29
 Beloppsramar och villkor för borgen till kommunalt bolag under kommande
budgetår.
 Tillåtna former och godkända motparter vid placeringar
 Tillåtna former och godkända motparter vid upplåning
 Tillåtna derivatinstrument och godkända motparter

3.2

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen ska:
 Minst en gång per år, eller vid behov, lämna förslag till kommunfullmäktige om
revideringar av kommunens finanspolicy. Vid behov besluta om revideringar av
kommunens finanspolicy.
 Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god
intern kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy följs.

4. Likviditetsförvaltning
Tillgängliga likvida medel definieras som:
 Kassa och bank
 Ej utnyttjade kreditlöften
 Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar

4.1

Betalningsberedskap

Kommunen ska ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en betalningsberedskap om
minst 30 betalningsdagar samt tillgängliga likvida medel som motsvarar en
betalningsberedskap om minst 60 betalningsdagar.
Likviditetsöverskott som inte är tillfällig - utöver den likviditet som erfordras för att upprätthålla ovanstående betalningsberedskap - skall användas för att amortera kommunens
låneskuld.

4.2

Koncernkonto

Kommunen och de kommunala företagens likvida medel och betalningsflöden ska
samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem enligt de ägardirektiv som fastställts på
bolags-stämma för respektive företag. För närvarande finns ingen koncernsamordning
genom gemensamt koncernkontosystem. Kommunen och de kommunala företagens
likvida medel och betalningsflöden ska samordnas enligt de ägardirektiv som fastställts på
bolagsstämma för respektive företag.

4.3

Utlåning till kommunens företag

Utlåning till kommunägt bolag grundar sig på de ramar och villkor som kommunfullmäktige
beslutat.
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4.4

Förvaltning av kortfristig likviditet

Kortfristig likviditet ska antingen placeras på koncernkonto eller i tillåtna instrument och i
godkända motparter (bilaga 1). Placerade medel ska kunna omvandlas till likviditet genom
försäljning inom tre bankdagar.

5. Finansiering
Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det
kommande budgetåret.
Beslut om att ingå avtal om finansiell leasing ska fattas av kommunfullmäktige.
Godkända former för upplåning framgår av bilaga 3 och godkända motparter enligt bilaga
4.

5.1

Målsättning

Den övergripande målsättningen för kommunens skuldförvaltning är att:
 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt
 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader

5.2

Riskhantering

5.2.1

Refinansieringsrisk

För att minska finansieringsrisken ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid
enligt nedanstående normportfölj. Vid beräkning av kapitalbindningstid är det viktigt att
beakta eventuella klausuler om uppsägning. Ett lån med en lång kapitalbindning, men
med en klausul om uppsägning, ska behandlas som ett lån med en kapitalbindning, som
motsvarar uppsägningstiden. För kapitalbindning finns ingen längsta bindningstid angiven,
däremot anges max i % av låneskulden som får förfalla varje enskilt kalenderår.
Anpassning till nedanstående låneportfölj bör ske succesivt.

Kapitalbindning

< 1 år

1-3 år

3-5 år

5-7 år

7-9 år

9 år>

Max

50 %

20 %

25 %

25 %

20 %

10 %

Min

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Kapitalbindning
(år)

<1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9>

Max (%)

60

25

25

25

25

25

25

20

20

20

Min (%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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5.2.2 Ränterisk
För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid enligt
nedanstående normportfölj. Risken är att förändring i räntenivån påverkar kommunen
negativt genom ökade räntekostnader. För att minska effekten av den risken bör en
spridning av räntebindningstider eftersträvas. Bedömning måste göras vid varje tillfälle för
att uppnå målet att minimera kommunens räntekostnader. Räntebindningstiden bör
spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Anpassning till nedanstående
normportfölj bör ske successivt.

Löptid
< 1 år
1-3 år
3-5 år
5-7 år
7-10 år

5.2.3

Neutral
50 %
20 %
20 %
10 %
0%

Min
30 %
5%
5%
0%
0%

Max
60 %
30 %
30 %
20 %
20 %

Valutarisk

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Betalningsflöden
i utländsk valuta skall kurssäkras om de uppgår till ett motvärde motsvarande minst 1 mkr.

5.3

Derivat

Godkända derivatinstrument (swap) med godkända motparter (upphandlande
finansinstitut) får användas i samband med upplåning under förutsättning att:
 Kapitalbindningen på den underliggande finansieringen överensstämmer med
löptiden på räntederivatet.
 Räntebindningsdagar på den underliggande finansieringen överensstämmer med
räntebindningsdagar på räntederivatet.
 Den underliggande finansieringen och räntederivatet har samma räntebas, normalt
3 månaders Stibor.

6. Rapportering
Kommunstyrelsen ska ske två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport
till kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. Rapporten ska innehålla
följande uppgifter:
 Aktuell likviditetssituation.
 Placeringsportföljens volym, instrument och motparter.
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 Skuldportföljens volym, instrument och motparter
 Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen.
 Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen.
 Skuldportföljens genomsnittliga räntesats.
 Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter, i det fall derivat
används.
 Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart.
 Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler.
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Bilaga 1 - Godkända instrument placeringar



Räntebärande värdepapper
Bankinlåning

Bilaga 2 - Godkända instrument upplåning
För placering av tillfällig överskottslikviditet är följande motparter godkända:










Svenska staten
Kommuninvest
Svenska kommuner
Hel- eller delägda företag
Ölands Bank
Swedbank
Handelsbanken
Nordea
SEB

Bilaga 3 - Godkända motparter upplåning




Checkkredit
Reverslån

Bilaga 4 - Godkända motparter placeringar
För upplåning är följande motparter godkända:
 Kommuninvest
 Ölands Bank
 Swedbank
 Handelsbanken
 Nordea
 SEB
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2017/145-003 KS

Delegation till samhällsbyggnadsnämnden gällande Lag med bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998/814).
I tjänsteskrivelse 2017-05-15 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
kommunfullmäktige ändrar samhällsbyggnadsnämndens reglemente till att
även omfatta att ta beslut i ärenden som rör tillstånd och tillsyn enligt Lag
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS).
Av skrivelsen framgår att Trafikverket har inkommit till kommunen med en
skrivelse som rör olagliga skyltar intill allmänna vägar. I denna skrivelse uppmanas kommunen att skyndsamt agera mot ett antal skyltar som olovligt placerats utmed allmänna vägar.
Då en skylt olovligen placeras inom detaljplanelagt område kan samhällsbyggnadsnämnden agera utifrån reglerna i Plan- och bygglagen (PBL). Utanför detaljplanelagt område kan dock inte kommunen agera utifrån PBL för att
utöva tillsyn mot olovliga skyltar. Den möjligheten ges istället i Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, LGS.
Idag saknas det utrymme för samhällsbyggnadsnämnden att agera utifrån
denna lagstiftning vilket innebär att ärendena skulle behöva beslutas i kommunfullmäktige. Detta kan anses vara onödigt byråkratiskt och gör att ärendena tar längre tid att besluta om än vad som är rimligt i förhållande till ärendenas art. En bättre ordning vore rimligen att samhällsbyggnadsnämnden
ges mandat att agera i ärenden enligt LGS.
Av skrivelsen framgår också att som en konsekvens av detta behöver nämnden tillföras resurser i sin budget. Detta behöver noteras till budgetprocessen
inför 2018.
Yrkanden
Sofie Jakobsson (KD), Claes Horn af Rantzien (MP) och Annette Hemlin
(FÖL) yrkar bifall till förslaget.
Per Lublin (nÖP) yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag,
vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande
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att

delegera till samhällsbyggnadsnämnden att ta beslut i ärenden som
rör tillstånd och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

att

reglemente för samhällsbyggnadsnämnden revideras utifrån delegationen.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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BILAGA 3 KS 2017-05-23 § 107
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Dnr 2017/65-439 KS

Förslag till Trädvårdspolicy för Borgholms kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2017-02-23 § 45 kommunfullmäktige
att anta framtagen trädpolicy.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-21 § 60
att återremittera ärendet för att tydliggöra kommunens dubbla roller (fastighetsägare/granne och myndighet) och klarlägga policyn i förhållande
till lagstiftningen inom fastighetsområdet.
Till dagens sammanträde finns reviderat förslag till policy som även klarlägger policyn i förhållande till lagstiftningen inom fastighetsområdet.
I delegationsbeslut 2017-05-04 har samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin beslutat att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för
antagande.
Policyn har förtydligats vad gäller syfte och mål, principer och bedömningsgrunder samt generella riktlinjer.
Policyn innebär en förenkling av det arbete gällande träd som redan görs på
samhällsbyggnadskontoret. I nuläget handläggs varje förfrågan som inkommer.
Trädpolicyn bör resultera i att färre ansökningar eftersom det av policyn framgår
när det sannolikt kommer bli avslag på en ansökan. Detta kommer bespara kommunen pengar i handläggningskostnader. Handläggarna kommer få mer tid till
andra ärenden.
Avgift ska tas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.
Konsekvenserna för kommuninnevånarna och besökare kommer bli att färre träd
fälls, vilket kommer ge en grönare stad. Det kommer dessutom ge en hel del
ekologiska vinster vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för bevarande av den
biologiska mångfalden. Eftersom biologisk mångfald är kopplad till ekosystemtjänster (alltså tjänster som människor får gratis av naturen) kommer trädpolicyn
även ha positiva om än svårkvantifierbara ekonomiska effekter.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) och Claes Horn af Rantzien (MP) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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anta Trädvårdspolicy för Borgholms kommun.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Ek som växer i mitten av skolgården vid Slottsskolan

Borgholms kommuns policy för träd på kommunens
mark
Syfte
Att skapa säkra trädmiljöer för människor, djur och egendom samtidigt som trädens
biologiska, kulturhistoriska, sociala, estetiska och ekonomiska värden bibehålls och
på sikt kan utvecklas.

Mål
Levande och döda träd bedöms vara viktiga för den biologiska mångfalden och
därmed också för den hållbara utvecklingen. Utgångspunkten är att träd fälls enbart
om det föreligger goda skäl.
Policyn preciserar riktlinjerna för hur aktörerna inom de kommunala verksamheterna
och bolagen ska agera i trädfrågor. Policyn utgör också ett handlingsprogram för en
enhetlig handläggning av ärenden när utomstående aktörer vill fälla eller utföra
andra åtgärder på träd som står på kommunägd mark.
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Principer och bedömningsgrunder
Nedanstående principer och bedömningsgrunder ska beaktas när beslut tas kring
träd på kommunal mark i Borgholms kommun:







Ädellövträd sparas i största möjliga mån
Skyddsvärda träd sparas i största möjliga mån
Träd som utgör väsentlig del av gröna stråk i bebyggelse eller annan av
människan starkt påverkad mark sparas i största möjliga mån
Vid åtgärder som berör träd ska hänsyn visas för boplatser och viloplatser för
djur
Vid åtgärder som berör träd ska hänsyn visas så att åtgärderna inte på ett
betydande sätt påverkar markens strukturer eller övrig vegetation negativt
Träd som hyser naturvårdsarter eller kulturhistoriska värden sparas i största
möjliga mån

Kriterier för skyddsvärda träd i Kalmar län


Jätteträd, med en diameter på minst 0,8 meter i diameter på det smalaste stället upp till brösthöjd



Mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Gamla träd, alm, ask, rönn, oxel, asp och sälg
äldre än 110 år. Övriga trädslag äldre än 140 år



Grova hålträd, minst 0,4 meter i dimameter på det smalaste stället upp till brösthöjd med utvecklad
hålighet i stam (eller gren)



Döda stående/liggande träd, minst 0,4 meter i diameter på det smalaste stället upp till brösthöjd
alternativt från stambas. (För liggande avbrutna stammar gäller > 0,4 meter vid brottställe.)



Hamlade träd

Kommunens ansvarsområde
Kommunen och de aktörer som ingår i den kommunala organisationen sköter sina
trädbestånd med utgångspunkt från principerna i denna policy (se ovan). Även om
grundprincipen är att inte fälla eller utföra andra åtgärder i onödan uppstår ibland
situationer när åtgärder är nödvändiga. När så sker bekostar kommunen åtgärderna.
Kommunen kan fälla eller utföra andra åtgärder på träd om:
 Trädet utgör en risk för människor, djur eller egendom
 Träd eller sly växer ut över gång- eller cykelbanor som ägs av kommunen
 Trädet hyser smittsamma parasiter eller sjukdomar
 Åtgärderna gynnar höga naturvärden
 Åtgärderna gynnar höga kulturvärden

2
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Generella riktlinjer
För enskilda kommunmedborgare, företag eller andra aktörer som inte ingår i den
kommunala organisationen är det inte tillåtet att skada träd på kommunal mark
genom att till exempel avlägsna bark eller grenar. Att ta ned träd på kommunens
mark utan tillstånd är egenmäktigt förfarande och därmed straffbart enligt svensk
lag.
Nedtagning av träd eller gallring på kommunal mark kan i undantagsfall medges om
det tydligt framgår varför trädet behöver fällas eller beskäras och hur det orsakar
olägenheter.
För att få tillstånd att utföra en åtgärd måste en ansökan skickas in. Genom att fylla i
ansökan tar sökanden på sig att bära alla kostnader för åtgärderna, inklusive den
avgift som utgår för handläggning av ärendet. Avgifter för tillstånd fastställs av
kommunfullmäktige.
Vid ansökan ska närmast berörda grannar informeras och ges tillfälle att ta ställning
till om de samtycker eller invänder mot åtgärden. Därför bör grannarna erbjudas
möjlighet att underteckna ansökan, kryssa i någon av förvalsrutorna samt nerteckna
en kort motivering till medgivandet eller invändningen. Vid bedömning av en
ansökan genomförs först ett platsbesök. Vid besöket bedöms trädets betydelse för
området som helhet, trädets kondition samt andra värden knutna till trädet. Därefter
görs en avvägning mellan de allmänna och de enskilda intressena som uppgetts i
ansökan. Kommunen medger bara åtgärder som inte bryter mot syftet med
trädpolicyn.
Nedtagning av träd beviljas inte för att träd:
 Skuggar tomt och/eller bostadshus
 Orsakar nedfallande kottar, löv, barr, bär, kvistar, frukt eller fågelspillning
 Orsakar dålig tillväxt på tomten
 Stör parabolantenner eller annan teknisk utrustning
 Orsakar allergier

Gäller alltid de generella riktlinjerna?
Enligt 3 kap §2 jordabalken har fastighetsägare rätt att kapa grenar och rötter som
växer in över den egna tomtgränsen (Jordabalk 1970:994). Innan man utför
åtgärderna säger samma paragraf att man måste ge ägaren till grannfastigheten
tillfälle att utföra åtgärderna själv. Grannen har därefter 3-6 månader på sig att
utföra åtgärden. Om grannen inte utför åtgärderna har man laglig rätt att göra det
själv men med ett förbehåll. De åtgärder som görs måste utföras på ett sätt som inte
skadar trädet så att det dör. Om trädet dör kan den som orsakat skadan bli
skadeståndsskyldig.
Om du vill kapa en gren eller en rot på ett träd som ägs av kommunen ska du därför
kontakta kommunen och upplysa om vilka åtgärder du vill utföra. Om kommunen
bedömer att det inte ligger i kommunens intresse att åtgärderna utförs får du själv
3
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utföra dem. Med tanke på att åtgärderna måste utföras så att det inte skadar trädet
så att det dör rekommenderar kommunen att du anlitar en arborist.
Om du vill kan kommunen ombesörja att åtgärderna utförs fackmannamässigt men
då får du själv stå för kostnaderna. Fördelen med att låta kommunen utföra
åtgärderna är att kommunen då tar på sig ansvaret för att åtgärderna utförs rätt. Då
riskerar du inte att hamna i en rättslig tvist om trädet dör.

Lagstiftning som berör träd
MILJÖBALKEN (MB)


BIOTOPSKYDD. Eftersom alléer och alléträd omfattas av miljöbalkens generella biotopskydd, 7 kap
11§, krävs det dispens för åtgärder som inte kan anses ingå i normal skötsel. Allén ska bestå av minst
fem träd och till övervägande del ska det vara vuxna träd. Träden ska stå längs en väg eller det som
tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. I Borgholm finns en stor mängd träd som
omfattas av detta skydd. Kommunen har även möjlighet att med särskilt beslut via Förordning
(1998:1252) om områdesskydd enligt MB 5§, bilaga 2 inrätta biotopskydd som Mark med mycket
gamla träd.



RIKSINTRESSE. Öland är rikt på riksintressen, som pekats ut för att tillvarata intressen av
naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv. Dessa miljöer är värdefulla och ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada natur-eller kulturmiljön.



NATURMINNE OCH NATUR- ELLER KULTURRESERVAT. Särpräglade träd kan skyddas som
naturminne via 7 kap 10 §. I natur- eller kulturreservat enligt 7 kap 4 § respektive 9 §, kan träd eller
trädgrupper ges ett särskilt skydd och en särskild skötsel. Spritt över Borgholms kommun finns 23
naturminnen, varav huvuddelen utgörs av träd.



STRANDSKYDD. Området närmast sjöar och vattendrag är skyddat av strandskydd. Nedtagning av
gamla biologiskt värdefulla träd inom en strandskyddszon kan kräva dispens av kommunen.



ARTSKYDD OCH FRIDLYSNING. Vissa trädarter är skyddade via 8 kap 1 § och
artskyddsförordningen 8 §, t.ex. idegran. Träd kan också bli indirekt skyddade genom att andra
fridlysta arter är knutna till trädet.



SAMRÅD OM VÄSENTLIG ÄNDRING AV NATURMILJÖN. För verksamhet som inte kräver
särskilt tillstånd eller anmälningsplikt enligt MB men som väsentligt ändrar naturmiljön krävs samråd
med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB. Detta kan inkludera avverkning av skogsmiljöer eller
enstaka träd med höga naturvärden.

PLAN OCH BYGGLAGEN (PBL)


SKYDDSFÖRESKRIFTER OCH MARKLOV. Träd och trädmiljöer kan skyddas med bestämmelser
enligt 8 kap 13 §. Allmänna platser som t.ex. parker kan ingå. Skyddet regleras genom
skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. I en detaljplan får kommunen införa
krav på marklov för trädfällning. Det betyder att man måste ansöka om lov innan man får ta ner dessa
träd.

KULTURMILJÖLAGEN (KML)


4

BYGGNADSMINNEN. Träd kan skyddas via 3 kap 1 § som byggnadsminne. Detta kan vara aktuellt
i parker, trädgårdar eller andra anläggningar med särskilt högt kulturhistoriskt värde eller när området
är av vikt för värdet av ett byggnadsminne.
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Medlemskap i och godkännande av förbundsordning, Kommunförbundet Sydarkivera.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 150
att teckna avsiktsförklaring för att gå med i Kommunförbundet Sydarkivera.
Av beslutet framgick även att slutligt ställningstagande om anslutning till kommunförbundet tas i ett senare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter att de ekonomiska förutsättningarna är klarlagda.
Avsiktsförklaringen har därefter skickats till Sydarkivera för ställningstagande.
I skrivelse inkommen 2017-04-18 meddelar Sydarkivera att förbundsfullmäk-tige 31 mars 2017 § 4 har antagit följande nya förbundsmedlemmar: Borgholm,
Eslöv, Hässleholm, Hörby, Vadstena, Vellinge och Åtvidaberg. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I dagsläget har Sydarkivera 18 förbundsmedlemmar.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har 31 mars 2017 § 5 antagit ny förbundsordning att gälla från och med 2017-04-01.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande förbundsordning daterad 2017-04-01.
Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2017-2018 beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.
I tjänsteskrivelse 2017-04-25 föreslår kommunledningskontoret att kommunen ansluter sig till kommunalförbundet Sydarkivera.
Borgholms kommuns del är 27 kronor/ invånare i medlemsavgift (i dagsläget
293 112 kronor) vilka anslås i kommunstyrelsens budgetram 2018. Medlemsavgiften är sedan samma tills förbundsfullmäktige tar annat beslut. Anslutningsavgiften om 4 kronor/invånare (totalt 43 424 kronor) betalas 2017.
Av skrivelsen framgår anslutningsprocessen har påbörjats genom att t f kommunchef undertecknat en anslutningsöverenskommelse som reglerar ansvarsfördelning och parternas ekonomiska åtagande för att genomföra anslutningen vilket innebär att kommunen har tillgång till:
Rådgivning som rör informationshantering och arkiv.
Tillgång till mallar och rutiner som rör informationshantering och arkiv.
Deltagande vid utbildningar nätverksträffar, temadagar m m för informationskartläggning.
Tillgång tilll Sydarkiveras externa nätverk på webben för kommunikation.
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Anslutningsöverenskommelsen gäller fram till dess kommunfullmäktiges beslut om antagande av förbundsordningen vunnit laga kraft. Önskar kommunen avbryta anslutningsprocesen ska beslut fattas av kommunstyrelsen. När
fullmäktige har fattat beslut om förbundsordningen är det inte längre möjligt
att avsluta anslutningsprocessen, utan då blir det fråga om ett utträde som
hanteras enligt bestämmelserna i förbundsordningen.
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En grundläggande bevarandeplattform finns på plats och tas i bruk efter
att förvaltningen i juni månad flyttar in i nya säkrare lokaler i Alvesta.
Förbundsordning
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande
kommuners kommunfullmäktige.
Större förändringar i Sydarkiveras förbundsordning:
• Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.
• Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya förbundsmedlemmar.
• Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av nya
förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars respektive
fullmäktige utan beslutas av Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar tar förbundsordningen i sin helhet.
Övriga beslut
Anslutande kommuns kommunfullmäktige behöver i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige från den egna församlingen.
Fullmäktige behöver utöver förbundsordning fatta beslut om ansvarsfördelning när det gäller arkiv och informationshantering. Detta hanteras i arkivreglemente. En förutsättning för att ta del av förbundets bastjänster när det gäller arkivsystem och leveranser från IT-system är att Sydarkiveras förbundsstyrelse utses till gemensam arkivmyndighet.
Ekonomi
Förbundet har antagit en budget för 2018 och plan för 2019–2020. För år
2018 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare.
Anslutande kommun ska även betala 4 kr per kommuninvånare i anslutningsavgift.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-02 § 174 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att ingå som medlem i Kommunalförbundet Sydarkivera.
att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.
att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.
att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år
2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

ingå som medlem i Kommunalförbundet Sydarkivera.

att

anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

att

i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.

att

godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera
år 2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020.

_____________________________
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Förbundsordning SYDARKIVERA

2017-04-01
Antaget av förbundsfullmäktige den 31 mars 2017

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt
förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt
arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt
arkivmyndighetsfunktioner.
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Antagen av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige.

Innehållsförteckning
1 § Namn och säte ..................................................................................................................3
2 § Medlemmar ......................................................................................................................3
3 § Ändamål ...........................................................................................................................3
4 § Organisation .....................................................................................................................4
5 § Förbundsfullmäktige .........................................................................................................4
6 § Förbundsstyrelsen .............................................................................................................5
7 § Revisorer ..........................................................................................................................6
8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden ...........................................................7
9 § Andel i tillgångar och skulder ...........................................................................................7
10 § Kostnadsfördelning, m.m. ...............................................................................................7
11 § Styrning, insyn, samråd m.m. ..........................................................................................8
12 § Budgetprocessen m.m. ....................................................................................................8
13 § Utträde m.m. ...................................................................................................................9
14 § Likvidation och upplösning .............................................................................................9
15 § Tvister .......................................................................................................................... 10
16 § Arvoden ........................................................................................................................ 10
17 § Ändringar i förbundsordningen ..................................................................................... 10
18 § Särskilda bestämmelser ................................................................................................. 10

2

49
Förbundsordning SYDARKIVERA

Förbundsordning för
Kommunalförbundet SYDARKIVERA
Förbundsordningen gäller från och med 2017-04-01.

1 § Namn och säte
1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”.
1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta.

2 § Medlemmar
2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1.

3 § Ändamål
3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt
arkivlagen och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till
kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en digital
bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad digital
information, härefter gemensamt kallat Uppdraget. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande
av vad som i kommunallagen (1991:900) stadgas om kommunalförbund med de ändringar
och tillägg som framgår av denna förbundsordning.
Förbundet ska fullgöra de myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas
innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv
för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i
medlemsorganisationens arkivreglemente.

Bastjänster
3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av
dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital
bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan
med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter
härefter kallat Bastjänster.
3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning
och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation.
Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med
framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska
arkivförteckningar.
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3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt att genomföra
utbildningsinsatser inom arkivområdet.
3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av
förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de
strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland
annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de
förekommande verksamhetssystemen.
3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av
information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka
verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är
kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen.
3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem.
3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som
varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera,
exempelvis rensning och gallring.
3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med
bestämmelserna i 3.10.
Anslutande tjänster
3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och
ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller delat
övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för
utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed
blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt
denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan.

4 § Organisation
4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.
4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.
4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet
med kommunallagens bestämmelser.

5 § Förbundsfullmäktige
4

51
5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet.
För varje ledamot ska en ersättare utses.
5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare.
5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan
sammankallas vid behov.
5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige.
5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda.
5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner.
5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela
landet.
5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som
anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela
landet ägt rum.
5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska
3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.
5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige.
5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har:
· förbundsmedlem genom respektive fullmäktige
· förbundsstyrelsen
· ledamot i förbundsfullmäktige
5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga.
5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

6 § Förbundsstyrelsen
6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med
minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid
tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha
en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred
representation som möjligt.
6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller
från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för
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förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då
styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.

6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i
förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga
medlemskommuner.
6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och
en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.
6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna
har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av
· ledamot i förbundsstyrelsen
· förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen
· organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt
6.7 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med
förbundsstyrelsen.
6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden.
6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt.
6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de
uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige
fastställt styrdokument.
6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet.

7 § Revisorer
7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 20182022.
7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.
7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna.
7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i
6

53
förbundsstyrelsen.
7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen.
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för
förbundet i dess helhet.
7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de
förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i
kommunalförbundet.

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla och på
förbundets hemsida.
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets
officiella anslagstavla och på förbundets hemsida.

9 § Andel i tillgångar och skulder
9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.
9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i
enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att
upplösas.

10 § Kostnadsfördelning, m.m.
10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan
anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.
10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de
summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras
kvartalsvis i förskott.
10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med
beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för
bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek
och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan
förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får
fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.
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10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan
förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet.
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande
kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2).
10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen).
10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås
gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1
ovan.
10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas
godkännande.

11 § Styrning, insyn, samråd m.m.
11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller
väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga
medlemskommuner.
11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande
verksamhetens ekonomi och utveckling.
11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om
utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos
förbundet.
11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar.

12 § Budgetprocessen m.m.
12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.
12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads
utgång.
12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.
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12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.
12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 §
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse
om sammanträdet ska utfärdas.

13 § Utträde m.m.
13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från
den sista dagen i den månad då uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett när det
föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens
kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig
uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen. Regleringen av de ekonomiska
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska regleras i en
överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets
samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet och ska utföras
av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor. Överenskommelse ska
träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till
avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna överenskommelse
avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning avseende kommuners
arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som har trätt i nämnda lags
ställe. Under utträdestiden är utträdande medlem fullvärdig medlem med de begränsningar
som framgår av 12 §. Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att
erlägga samtliga avgifter i enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan.
13.2 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17.

14 § Likvidation och upplösning
14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras
och dess verksamhet upphöra.
14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.
14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan
tillämpas.
14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig
avveckling.
14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar.
Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.
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14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller
annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till
slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

15 § Tvister
15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.

16 § Arvoden
16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens
arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser.

17 § Ändringar i förbundsordningen
17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i
§ 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till
förbundsstyrelsen.
17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och
utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan.
Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till
förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex.
reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en
direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.

18 § Särskilda bestämmelser
18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när
förbundsstyrelsen ska tillträda.
18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från
förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016.
18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja
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förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning
utgå enligt punkt 10.5.
18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar
i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5.
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Bilaga 1
MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR:
Alvesta kommun

Ronneby kommun

Bromölla kommun

Tingsryds kommun

Hässleholms kommun

Växjö kommun

Höörs Kommun

Älmhults kommun

Karlshamns kommun

Östra Göinge Kommun

Karlskrona kommun

Region Blekinge

Lessebo kommun

Vadstena

Ljungby kommun

Borgholm

Markaryds kommun

Vellinge

Olofströms kommun

Eslöv

Osby Kommun

Åtvidaberg

Oskarshamns kommun

Hörby

Vimmerby kommun
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Bilaga 2
MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA
Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar
samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften baseras på antal
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det
landstingskommunala geografiska området)
Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster finansieras i enlighet
med särskilda avtal och beslut.
För 2018 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter
anslutningsöverenskommelse.
Alvesta kommun
Borgholm
Bromölla
Eslöv
Hässleholm
Hörby
Höör
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Olofströms kommun
Osby
Oskarshamn
Region Blekinge
Ronneby kommun
Tingsryds kommun
Vadstena kommun
Vellinge
Vimmerby
Växjö kommun
Åtvidaberg
Älmhults kommun
Östra Göinge

13

529 000
311 700
337 900
876 000
1 378 000
405 500
431 200
859 800
1 765 300
229 900
746 200
264 000
354 000
349 800
714 200
229 900
774 800
331 000
200 000
936 000
416 300
2 379 000
288 400
436 500
380 800
15 925 200
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INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01
Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften
ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet
invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift baseras på antal
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det
landstingskommunala geografiska området).
Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31
december året innan ny medlem träder in.
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1 Inledning
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 och är en gemensam
arkivorganisation för de kommuner som bildat förbundet. Enligt Sydarkiveras
förbundsordning punkten 3.5 ska kommunalförbundet efter samråd med medlemmarna
fastställa en verksamhetsplan för förbundets bastjänster. Verksamhetsplanen ska bland
annat fastställa vilka verksamhetssystem som ska prioriteras för avställning.

2 Vision
Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på.
Vi tror på ett papperslöst samhälle som säkerställer rätten att ta del av allmänna
handlingar nu och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, forskningen
och för miljön.
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3 Övergripande långsiktiga mål
Mål
Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett
helt digitalt flöde avseende
informationshantering och arkiv hos våra
medlemmar.

Medverka till samhällets omställning att
bli hållbart genom att ställa krav på
hållbarhet i all vår verksamhet.
Sydarkivera ska vara en föregångare mot
en hållbar utveckling genom att minska
och minimera den egna verksamhetens
påverkan på miljön.
Sydarkivera ska vara en jämställd
arbetsplats där frågor om jämställdhet,
likabehandling och arbetsmiljö hanteras
som en löpande del av verksamheten.

Mått - indikatorer
· Lyfta frågor där det krävs förändringar
i lagstiftningen för att åstadkomma
helt digitalt flöde.
· Bistå förbundsmedlemmarna vid
upphandling av nya
verksamhetssystem.
· Förfrågningar om rådgivning ska
besvaras inom 30 dagar.
· Sydarkiveras alla upphandlingar ska
följa Miljöstyrningsrådets
rekommendationer och Sveriges
ekokommuners hållbarhetskriterier.
· Sydarkivera ska arbeta för att uppnå
ett helt digitalt arbetsflöde inom den
egna verksamheten.

·

·

Sydarkivera ska ha goda och effektiva
administrativa rutiner.

·
·

Kontinuerligt arbete med uppdatering
styrdokument avseende jämställdhet,
likabehandling och arbetsmiljö som
underlag för medarbetarsamtal.
Följa upp genom fortlöpande
medarbetarsamtal.
Antal genomförda medarbetarsamtal.
Riktlinjer, rutiner,
processbeskrivningar
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4 Etapp 2 - grundplattform
Under uppstart 2015 och 2016 har förbundets verksamhet startats upp med
verksamhetsutveckling, bevarandeplanering och gemensam arkivmyndighet.
Inriktningen för den andra etappen 2017-2018 är att etablera en grundplattform för
långsiktigt digitalt bevarande för att börja ta emot arkivleveranser. Fokus är information
som inte längre behövs i den dagliga verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna, utan
som bevaras främst för allmänhetens rätt till insyn och för forskningen. Grundplattformen
innebär att det finns personal och system för att kunna hantera leveransprojekt, ta emot
och kontrollera leveranser, lagra arkiverad information samt erbjuda sökning via enkelt
webbgränssnitt.
Idén är att Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet tar över ansvar för den
information som levereras in. Det innebär att förbundsmedlemmarna får hjälp även med
att pröva utlämnande och hantera förfrågningar om materialet som överlämnats.
Sydarkivera tar också det fulla ansvaret för att hantera bevarande av informationen över
tid.
2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

Digitalisering och forskarservice

Förbättrat verksamhetsstöd

Förbättrad tillgänglighet
Grundplattform för digitalt bevarande

Gemensam arkivmyndighet
Verksamhetsutveckling och bevarandeplanering
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5 Översikt funktioner och tjänster
Sydarkiveras uppdrag utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag. Det innebär framförallt
konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en
digital bevarandeplattform. Förvaltning av gemensam plattform för långsiktigt digitalt
bevarande ingår i bastjänsterna. I uppdraget ingår också råd och stöd i arkivfrågor samt
att fungera som gemensam arkivmyndighet. Kostnaderna för bastjänsterna finansieras
av bidrag från förbundsmedlemmarna (medlemsavgift).
Förbundsmedlemmarna har möjlighet att teckna avtal om anslutande tjänster.
Anslutande tjänster hanteras i separata skriftliga avtal och ersätts med full
kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen.
Figuren nedan redovisar översiktligt Sydarkiveras tjänster 2017. Vad som ingår i de olika
tjänsterna redovisas i respektive kapitel.

Sydarkivera

Råd och stöd

Arkivleveranser

Arkivsystem

Administration

Anslutande
tjänster

Uttag
verksamhetssystem

Bevarandeplanering

Planering och
utveckling

Analoga arkiv
Oskarshamns
kommun

arkivredovisning

Övriga
leveranstyper

Arkivsök

Organisering och
bemanning

Webbarkivering
Arkivförbund
Sydost

Informationssäkerhet i arkiv

Leveransspecifikationer

Labbet

Informationssäkerhet

Gemensam
arkivmyndighet

Planering och
samordning

Bevarandeplattform

Granskning och
kontroll

Erfarenhetsutbyte

VerkSAM

Dokumentansvarig

Elin Jonsson

Organisation

72

Sydarkivera

Ärende

Budget och verksamhetsplan 2017

Telefon

Datum

Diarienummer

Version

0470-34 96 32
SARK.2016.4

2016-12-05
1.0

Sida

7

6 Råd och stöd
6.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017
Råd- och stödfunktionens arbete syftar till att förbättra informationshantering och
säkerställa långsiktigt hållbar informationsförsörjning både ute hos
förbundsmedlemmarna och hos Sydarkivera.
Från och med 2016 började Sydarkivera successivt ta över ansvaret som arkivmyndighet
från förbundsmedlemmarna. Detta sker genom att fullmäktige fattar beslut om nytt
arkivreglemente där ansvarsfördelningen preciseras. Varje förbundsmedlem beslutar
själv i vilken takt och omfattning som arkivmyndighetsfunktioner överlämnas. Den
gemensamma arkivmyndighetsfunktionen är en viktig del för att åstadkomma en effektiv
och ändamålsenlig organisation för förvaltning av e-arkiv som är hållbar på lång sikt.
Under 2017 fortsätter arbetet med att stödja förbundsmedlemmarna i processen med
rådgivning och mallar. För att förenkla för förbundsmedlemmarna att förnya diarieplaner
och informationshanteringsplaner förvaltar Sydarkivera gemensamma verktyg och
mallar.
·

VerkSAM Diarium – klassificeringsschema/index över
verksamhetsområden som kan användas som diarieplan
i ärende- och dokumenthanteringssystem.

·

VerkSAM Plan – mall för informationshanteringsplan
med rekommendation till säkerhetsklassning av
informationsmängder och hanteringsanvisningar. Efter
beslut om gallring redovisar planen vilka informationsmängder som ska gallras och vad som ska bevaras för
framtiden.

Utbildningar om informationshantering erbjuds anställda hos förbundsmedlemmarna
under 2017 i tre nivåer.
Grund – lagar, roller och ansvar för administratörer,
handläggare och chefer
Fördjupning – arkivredovisning för arkivfunktioner,
arkivansvariga och arkivombud
Intensiv - repetition av grunderna om ärende- och
dokumenthantering
Specialist – skräddarsydda utbildningar för arkivarier och
andra specialister inom informationshantering.
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Under året ordnas workshopar för informationskartläggning med fokus på verksamhetsområdena
Samhällsbyggnad samt Miljö‐ och hälsoskydd.
Kartläggningen av verksamhetsområdet intern
service kommer också att påbörjas.
Resultatet av workshoparna kan användas av
förbundsmedlemmarna till kravställningar vid
upphandlingar och diskussioner med IT kring
driftfrågor. Resultatet ger också underlag för att
förbättra VerkSAM Plan. Dataförordningen ställer nya
krav på verksamheterna och workshoparna ger
mycket av svaren. Riktlinjer utarbetas utefter de
behov som framkommer i samband med
informationskartläggningen.
Sydarkivera kan ge råd och stöd i olika frågor som rör informationssäkerhet. I synnerhet
säkerhetskrav för förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner. För att arkiven ska gå att lita
på är informationssäkerhetsarbetet viktigt både i den löpande verksamheten, hos
centralarkiven och hos Sydarkivera.
Tillsyn vad gäller arkivhantering inom verksamheterna Socialt och ekonomiskt stöd samt
Vård och omsorg slutförs under året för de kommuner som beslutat om nytt
arkivreglemente. Tillsynsområden för 2017 är Samhällsbyggnad samt Miljö‐ och
hälsoskydd enligt den tillsynsplan som beslutat 2016. En översyn av tillsynsplanen
planeras under året.

6.2 Mål för 2017
Mål
I nära samverkan med förbundets
medlemmar skapa förutsättningar för god
informationshantering och arkivvård
gentemot medlemmarnas medborgare och
förvaltningar.

Mått - indikatorer
· Skapa mallar, lathundar och rutiner

Öka kunskapsgrad/nivå och kompetens
om informationshantering och arkiv hos
medlemmarna

·

·

Sydarkivera ska erbjuda upphandlingsstöd
i samband med att medlemmarna
införskaffar nya verksamhetssystem

·

Medlemmarna ska bli erbjudna
kompetenshöjande åtgärder i form av
utbildning och workshopar.
Antal genomförda utbildningar och
workshopar samt antal som
genomgått dessa.
Antal genomförda stödåtgärder.
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7 Arkivleveranser
7.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017
Sydarkivera har i uppgift att leda och samordna leveranser av digital information från
förbundsmedlemmarnas verksamhetssystem till den gemensamma
bevarandeplattformen. Omfattningen är information som ska bevaras för framtida
generationer och som inte längre behövs i den dagliga verksamheten (det vill säga
slutarkiv).
För att på sikt få ner kostnaderna förknippade med arkivleveranser från
verksamhetssystem behövs övergripande strategisk planering och dokumenterade
processer. Målsättningen är att hantera leveranser på ett planerat sätt, men Sydarkivera
måste också vara rustat för att hantera oplanerade leveranser.
Prioriterade leveranser är uttag från inaktiva
journalsystem. Lösning finns framtagen för uttag
i form av statiska dokument från Omsorg
VO/LSS och Sofia IFO.
Under 2017 slutförs utredning av ProCapita,
Treserva och Viva vad avser HSL, LSS och SoL
Det handlar om system i drift med befintlig
uttagsfunktion. Piloter genomförs för leverans av
information. Lösning utarbetas för att hantera
leveranser av strukturerade dokument i
befintligt uttagsformat. Det vill säga en
implementation av beslutad FGS paketstruktur
som hanterar relationer mellan olika typer av
filer.
Under året etableras tjänst för webbarkivering
för att regelbundet skörda förbundsmedlemmars externa webbsidor för bevarande i
arkivformat (Warc).
2017 påbörjas arbetet med ytterligare en eller flera informationstyper. Vilka det blir
beror bland annat på resultat av fördjupad nulägesanalys under hösten 2016 hos
anslutande förbundsmedlemmar och beslut om Förvaltningsgemensamma specifikationer
(FGS). Möjliga informationstyper, som det ser ut i dagsläget, är: ärende- och
dokumenthanteringssystem som används inom samhällsbyggnad, överförmyndarregister,
gamla bilddatabaser eller ekonomiredovisningssystem.
Under året fortsätter arbetet med rekommendationer för format för digitalt bevarande av
audio och videoupptagningar och ta fram riktlinjer. Därefter kommer r vi att kunna börja
titta på lösning för bevarande av digitala audio- och videoupptagningar.
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Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) innebär att det finns ett öppet
utbytesformat att förhålla sig till för de verksamheter som ska leverera information,
mottagande arkivfunktioner samt utvecklare av olika produkter och tjänster för e-arkiv.
Riksarkivets FGS-funktion ansvarar för förvaltning av framtagna FGS:er. Utveckling av
nya FGS:er sker i separata projekt efter Riksarkivets vägledningar och efter beslut i
Förvaltningsrådet för FGS (http://riksarkivet.se/fgs-earkiv). Sydarkivera har meddelat
intresse av att bidra med resurser i följande utvecklingsprojekt:
·

FGS personakter och patientjournaler – projektet pausat i väntan på utredning av
standardiseringsläge och avgränsningar. Erbjudande om att bidra med resurser
för samordning och pilot. Färdledare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

·

Får jag lov? - utbytesformat för bygglov som utökning till FGS ärendehantering.
Förutsatt beslut om samfinansiering och bidrag. Projektansvarig är Boverket.

·

FGS ekonomi – preliminärt, möjlighet att bidra med pilot för test av uttag och
mappning när utvecklingsprojekt startar. Färdledare Ekonomistyrningsverket.

7.2 Mål för 2017
Mål
Ta hand om information från inaktiva
verksamhetssystem och säkerställa
långsiktigt digitalt bevarande.

Genomföra leveransutredningar för att
identifiera den mest kostnadseffektiva
lösningen beaktat krav på kvalitet,
säkerhet och hållbarhet.

Skapa rutiner för löpande leveranser från
aktiva verksamhetssystem inom hälsa och
socialt stöd.

Etablera rutiner för årlig arkivering av
förbundsmedlemmars externa
webbplatser.

Mått - indikatorer
· Påbörja leveransutredningar inom sex
månader från att behov identifieras.
· Slutföra leveransutredningar inom två
år från uppstart.
· Genomföra minst 5-7 uttag från
databaser år 2017.
· Minska konsultkostnader i samband
med uttag, genom att bli bättre
beställare och bygga upp en
verktygslåda för uttag.
· Omvärldsbevakning för att jämföra
kostnader för uttag med andra
arkivorganisationer.
· Rutiner i samband med kontroll av
leverans tillsammans med
förbundsmedlemmar.
· Dokumentera och utvärdera
arbetsflöden samt rutiner.
· Ta fram koncept och mallar.
· Genomföra 1-3 piloter när det gäller
export och paketering av
strukturerade dokument från befintlig
uttagsfunktion.
· Installation och konfiguration av
verktyg för webbarkivering och visning
av arkiverad webb.

Dokumentansvarig

Elin Jonsson

Organisation
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·
·

·

·
·

·
·

·
·
·
Bevarandepolicy äldre digitalt material
samt underlag för gallringsbeslut.

Diarienummer

Version

SARK.2016.4

·

Utreda hantering av äldre digitalt material
på olika typer av fysiska lagringsmedia.

Datum

0470-34 96 32

Ärende

Bidra till utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer FGS

Telefon

·

2016-12-05
1.0

Sida

11

Utarbeta rutiner för att lämna ut
arkiverad webb.
Utvärdera de pilotinsamlingar som
genomfördes 2016.
Genomföra insamling av samtliga
förbundsmedlemmars externa
webbsidor.
Utvärdera användande av beslutad
FGS paketstruktur och lämna
eventuella synpunkter till Riksarkivets
FGS-funktion.
Bidra med resurser eller delta i tester i
samband med 1-3 utvecklingsprojekt.
Slutföra inventering hos
förbundsmedlemmar, till och med de
kommuner som ansluter 2017.
Påbörja inventering i de kommuner
som ansluter 2018.
Arbetsstationer för vanligt
förekommande lagringsmedier och
filtyper.
Provinsamling från en utvald kommun.
Testa och utvärdera programvaror för
uttag och migrering.
Analys och förslag till fortsatt arbete
med det äldre digitala materialet.
Ta fram policy och gallringsbeslut

Dokumentansvarig

Elin Jonsson
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2016-12-05
1.0

Sida
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8 Bevarandeplattform
8.1 Beskrivning – funktionens verksamhet 2017
Sydarkivera har till uppgift att bevara information digitalt för framtida generationer.
Verksamheten ska uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet. För att bygga
upp verksamheten utgår vi från OAIS-modellen som är internationell standard för arkiv.
Det vill säga en verksamhet som kan ta emot alla typer av information och säkerställa att
den bevaras för framtiden. För att uppnå detta mål behöver vi en bevarandeplattform
som kan växa i takt med förbundsmedlemmarnas behov att överlämna arkiv. Plattformen
byggs upp för att i första hand hantera information som inte längre används i den dagliga
verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna.

Under
·
·
·
·
·

året planerar vi preliminärt att testa följande verktyg i labbet:
arkivredovisning,
eventuella nya releaser av bevarandeplattform,
valideringsverktyg
konvertering
Uttag/dokumentation strukturerad information (ADDML)

Bevarandeplattformen produktionssätts i december 2016. Under 2017 kommer vi att
behöva trimma in funktioner och rutiner för att möta ökat antal leveranser. Vi kommer
att bygga ut Valvet med två datorhallar (samlokalisering) och säkra nät. Vårt
fokusområde 2017 inom digitalt bevarande blir våra leveransprojekt, för att hantera
prioriterade avställningar och komma igång med fortlöpande arkivering av strukturerad
data. Under 2019-2020 görs ett större omtag för att automatisera bevarandeplattformen
och öppna upp applikationsgränssnitt.

Dokumentansvarig

Elin Jonsson
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8.2 Mål för 2017
Mål
Ta emot planerade arkivleveranser
Intrimning av Bevarandeplattform

Intrimning av rutiner för bevarande

Införande av nya FGS:er, efterhand de
beslutas och planeras att användas.

Mått - indikatorer
· Antal mottagna leveranser
· Antal informationstyper
· Åtgärdstyper
· Antal åtgärder
· Resultat i form av besparad tid i form
av manuellt arbete
· Resultat i form av ökad kvalité
· Åtgärdstyper
· Antal åtgärder
· Resultat i form av besparad tid i form
av manuellt arbete
· Resultat i form av ökad kvalité
· Antalet implementerade FGS:er

Införande av arkivredovisningssystem

·

Arkivredovisningssystem infört

Införande av två aktiva lagringsdepåer
som speglar sitt innehåll över ett
geografiskt avstånd.

·

Lagringsdepåerna är tagna i
produktion

Dokumentation över processflöden för
bevarandetjänsterna

·

Kartläggning av informationsflöde och
hantering.
Kartläggning av roller och
behörigheter

·

Dokumentansvarig
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9 Anslutande tjänster
De första anslutande tjänsterna införs 2017. Handläggningen sker i särskild ordning och
finansieras enligt självkostnadsprincip.

9.1 Planerade tjänster 2017–2018
·
·

·
·

Oskarshamns kommun har aviserat önskemål om att avtala om förvaltning av
analoga arkiv.
Räddningstjänsten Östra Blekinge beslutade hösten 2016 om att överlämna hela
arkivmyndighetsfunktionen till Sydarkivera. Flytt planeras till 2018,
överenskommelse om anslutande tjänst arbetas fram till dess.
Region Blekinge – överenskommelse om förvaltning av analoga arkiv är under
upparbetande.
Arkivförbund Sydost – administration av webbplats och digitalt bevarande av
webb.

9.2 Identifierat behov
Behov av anslutande tjänster som hittills har identifierats i samband med fördjupade
nulägesanalyser och inventeringar:
·
·
·
·
·
·

Mediedatabas för registrering och förvaring av digitala foton, filmer och andra
mediefiler.
Digitalisera arkivförteckningar hos de förbundsmedlemmar som har manuella
arkivförteckningar.
Delta i samordnad upphandling av material för arkivförvaring.
Delta i samordnad upphandling av arkivredovisningssystem.
Hantera gallring i verksamhetssystem.
Digitalisera analoga ljud- och videoupptagningar

För att någon av dessa tjänster ska bli en bastjänst behövs beslut om ny
förbundsordning. Ett beslut som fattas av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige
efter beslut av Sydarkiveras fullmäktige.
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-23

91-115

Dnr 2017/143-206 KS

Ändring av taxa för sotning/rengöring samt taxa för brandskyddskontroll från och med 2017-07-01.
Räddningschef Rutger Thuresson föreslår i skrivelse 2017-05-16 att nya taxor
för sotning respektive brandskyddskontroll tillämpas från och med 2017-07-01.
Taxorna är uppräknade med 1,51 % enligt träffat avtal mellan SKL och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta nya taxor för sotning/rengöring och taxa för brandskyddskontroll
från och med 2017-07-01.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Taxa för sotning/rengöring, Borgholms kommun, 2017
Räknas upp enligt sotningsindex från och med 1 juli 2017
Ursprungligt timpris =
Uppräknat timpris =
Minutpris =
Objektspris = objekttid x minutpris
1. Objekt småhus
1.1 Inställelseavgift
1.1.1 Helårsbebott hus
1.1.2 Fritidshus

437,622 kr Räknas upp med
444,230 kr
7,404 kr

Objekttid (min.)

Objektspris

1,51%

Objektspris inkl. moms

12,9
22

95,51 kr
162,88 kr

119 kr
204 kr

25,32
30,32
25,32
22,5
20
5,84
7,64
25
35
60

187,47 kr
224,48 kr
187,47 kr
166,59 kr
148,08 kr
43,24 kr
56,57 kr
185,10 kr
259,13 kr
444,23 kr

234 kr
281 kr
234 kr
208 kr
185 kr
54 kr
71 kr
231 kr
324 kr
555 kr

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

28,43 kr
70,19 kr
21,40 kr
33,61 kr

36 kr
88 kr
27 kr
42 kr

2. Övriga objekt
2.2 Värmepanna - 50 Mcal/h
Enligt 1.1 och 1.2
51 - 100 Mcal/h
46,94
101 - 150 Mcal/h
54,43
151 - 200 Mcal/h
62,49
201 - 250 Mcal/h
65,65
251 - 300 Mcal/h
70,36
2.2.1 Sidopanna - 50 Mcal/h
16,18
51 - 100 Mcal/h
29,47
101 - 150 Mcal/h
36,96
151 - 200 Mcal/h
45,02
201 - 250 Mcal/h
48,18
251 - 300 Mcal/h
52,89
2.3.1 Separat rökkanal
4
4.2 Hämtning av stege
6
4.3 Administrationsavgift
9
4.5 Timersättning
60

347,54 kr
402,99 kr
462,67 kr
486,06 kr
520,93 kr
119,79 kr
218,19 kr
273,65 kr
333,32 kr
356,72 kr
391,59 kr
29,62 kr
44,42 kr
66,63 kr
444,23 kr

434 kr
504 kr
578 kr
608 kr
651 kr
150 kr
273 kr
342 kr
417 kr
446 kr
489 kr
37 kr
56 kr
83 kr
555 kr

1.2 Objektsavgift
1.2.1.1 Värmepanna olja
1.2.1.2 Värmepanna fastbränsle
1.2.1.3 Brandskyddskontroll
1.2.2 Braskamin, köksspis, kakelugn
1.2.3 Lokaleldstad
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
1.3 Tilläggsavgift
1.3.1.1 Förbindelsekanal 1 - 2,5 m
1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6 - 5 m
1.3.2 Avstötning
1.3.3 Kryddhylla
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1 (1)
2017-05-12

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Max Ekberg

Räddningsnämnd
Räddningstjänstförbund
Räddningschefer

Sotningsindex 2017
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 2017-06-01:

Sotningsindex 2017 – 2,18 %
(Detta index gäller för kommuner som även år 2016 tillämpade sotningsindex.)

De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för
sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (2,2 %), och dels Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (1,8 %).
Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man
ta hänsyn till eventuella påslag för nuvarande 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 2016 och när det införs 2017, enligt följande:
Införande av index
1 maj 2017
1 juni 2017
1 juli 2017
1 augusti 2017

1 juni 2016
1,94%
2,18%
2,46%
2,81%

1 juli 2016 1 augusti 2016 1 september 2016
1,70%
1,39%
1,00%
1,93%
1,62%
1,23%
2,21%
1,91%
1,51%
2,57%
2,26%
1,87%

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
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
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Taxa för brandskyddskontroll 2017
Tillämpningsområde
Borgholms kommun
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande
föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
Angivna avgifter uppräknade med 1,51 %, med tillämpning fr.o.m. 1 juli 2017.
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
258 kr

Inkl 25%
moms
323 kr

2 Fritidshus

440 kr

550 kr

Alternativ A
1.2 Kontrollavgift
1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. 750 kr

938 kr

2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till
rökkanal i annan skorsten i samma byggnad. 334 kr

417 kr

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

Objektpris
334 kr

Inkl 25%
moms
417 kr

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 800 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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Svar på Per Lublins interpellation om öppna styrelsemöten för
kommunens bolag
1. Eventuell fråga om öppna sammanträden skall fattas av KF genom
akteieägardirektiv i den mån det inte innebär sekretessröjande eller
skadar bolaget i övrigt. För närvarande så är detta inte fallet. Däremot
strävar vi att i våra protokoll vara så öppna som vi anser att vi kan vara.
Detta gäller såväl namn på de som man förhandlar med alternativt
konkurrenter. Detta har också påverkan på exempelvis rättsliga ärenden
och budgetar som påverkar upphandlingar.
2. Strategidiskussioner som påverkar kommunens och bolagets utveckling.
Som styrelseledamot har vi tystnadsplikt och ev yppnade kan medföra
skadeståndsansvar.
3. Inget kommunalt bolag har till vår kännedom öppna styrelsemöten.
Borgholm 170531
Carl Malgerud
Ordf Borgholm Energi
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 56

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-18

48-73

Dnr 2017/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till Borgholm Energi AB:s
ordförande gällande öppna sammanträden.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud (M):
”Borgholms kommun ska präglas av öppenhet, demokrati och medborgarinflytande. Det har kommunfullmäktige slagit fast.
Öppenheten har kommit långt och samtliga nämnders och kommunstyrelsens sammanträden är nu till huvuddelen öppna och webbsänds.
Så är det dock inte med det kommunägda bolagets sammanträden, trots att
BEAB hanterar en betydande del av kommunens medel.
Är det inte dags att även låta delar av BEAB:s styrelsesammanträden vara
öppna och webbsändas?”
Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Svar på interpellation från Per Lublin (nÖp) angående kommunens beredskap
vid eventuella terroristattentat?
I interpellationen daterad den 18.april 2017 har Per Lublin (nÖp) ställt följande fråga
till mig:
”Borgholm är en populär turistort med de risker som sådant idag kan medföra.
Vilken beredskap har Borgholm – och jag tänker då inte minst på gågatan – mot
attentat av det slag som inträffade på Drottninggatan i Stockholm?
Vilken beredskap finns för att ta hand om skadade vid ett eventuellt
terroristattentat?”
Vi har tagit frågan på största alvar och träffat både polis och räddningstjänsten för att
diskutera placering av ett antal fysiska hinder (kalkstenar) på Storgatan i syfte att
hindra sådant terrordåd som inträffade i Stockholm. Det har resulterat i en positiv
respons hos båda aktörerna. När det gäller beredskap för att ta hand om skadade så
har flera aktörer: kommunen, polisen, landstinget och räddningstjänsten ett delat
ansvar vid ovan beskrivna scenario.

Borgholm, 2017-05-30
Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2017/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande beredskap vid terroristattentat.
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Borgholm är en populär turistort med de risker som sådant idag kan medföra.
Vilken beredskap har Borgholm – och jag tänker då inte minst på gågatan –
mot attentat av det slag som inträffade på Drottninggatan i Stockholm?
Vilken beredskap finns för att ta hand om skadade vid ett eventuellt terroristattentat?”
Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-23

91-115

Dnr 2016/227-041 KS

Godkännande av årsredovisning 2016, Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund överlämnar 2017-03-06 § 6 årsredovisning 2016
till medlemskommunerna för godkännande.
Av beslutet noteras att kommunalförbundet uppvisar ett negativt resultat om
713 tkr. Negativt balanskravsresultat ska enligt Kommunallagen återställas
inom tre år.
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar Ölands Kommunalförbund till kommunfullmäktige
för godkännande.
Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i beslutet.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND
ÅRSREDOVISNING
2016-12-31
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Femårsöversikt

Periodens resultat
Nettokostnader
Nettokostnader (kr per invånare)
Investeringar
Totala tillgångar
Tillgångar (kr per invånare)
Eget kapital
Eget kapital (kr per invånare)
Totala skulder inkl.
ansvarsförbindelser
Skuld (kr per invånare)
Pensionsåtaganden
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Kassalikviditet
Rörelsekapital, tkr
Antal årsarbetare
Personalkostnader

2016

2015

2014

2013

2012

-713

1 567

272

251

970

-35 027

-30 380

-29 644

-31 898

-32 183

-1 355

-1 206

-1 188

-1 280

-1 299

869

4236

1668

673

2988

17 705

25 380

35 999

14 946

20 701

685,0

1 007,4

1 443,2

599,9

835,8

8 038,1

8 751,0

7 183

6 911

6 660

311,0

347,3

288,0

277,4

268,9

12 226

19 188

32 716

12 199

17 971

473,0

761,6

1 311,6

489,6

725,6

2 559

2 559

3 901

4 164

3 930

45%

34%

20%

46%

32%

220%

290%

397%

112%

197%

86%

88%

97%

82%

83%

-1 024

-1 715

-791

-1 031

-1 879

131

128

128

129

132

25 166

21 889

21 217

23 549

25 601

1
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Förvaltningsberättelse
Om kommunalförbundet
Kommuner som vill samverka har flera olika samverkansformer att välja på: interkommunala avtal, interkommunala företag, gemensam nämnd och kommunalförbund.
Kommunalförbund som samverkansform introducerades
i lagstiftningen 1919. Redan då förekom olika former av
interkommunal samverkan på civilrättslig grund.
Kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person
som har egen rättskapacitet och som är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Kommunalförbund
har egen budget och räkenskaper men saknar beskattningsrätt. Verksamheten finansieras genom debitering av
medlemskommunerna.
Ölands Kommunalförbund bildades under en process
mellan åren 1968 – 1970.
Den 16 mars 1970 sammanträdde förbundsfullmäktige
första gången och enligt en historisk överblick, daterad
1994, anses detta datum utgöra utgångspunkten för det
egentliga arbetet i Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där
Borgholms och Mörbylånga kommuner är medlemmar.

Ändamål och verksamhet
Förbundets syften är att verka för samordning av angelägenheter och resurser samt att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande inom följande
arbetsområden:
•

•

Väsentliga händelser under perioden
I januari 2016 beslutade förbundsdirektionen att förstärka turistorganisationen genom anställning av tjänsterna Marknadsansvarig och Utvecklingsansvarig.
Kommunalförbundets styrning och ledning har under
året förstärkts och förtydligats, dels genom reviderade
och nya styrdokument, dels genom att Ölandskommunernas kommunchefer är förbundschef respektive biträndande förbundschef i kommunalförbundet.

Organisation
Ledamöter
Ordinarie ledamöter – personliga ersättare
Henrik Yngvesson (M) - Sebastian Hallén (L)
Ulrik Brandén (M) - Nina Åkesson Nylander (KD)
Anna-Kajsa Arnesson (C) - Anne Wilks (MP)
Carina Adolfsson-Elgestam (S) t.o.m 2016-04-30, Matilda
Wärenfalk (S) fr.om. 2016-05-01 - Roger Hedh (S)
Margaretha Lööf-Johanson (S) - Bength Anderson (S)
Ilko Corkovic (S) - Sofie Gustafsson-Fohlin (S) t.o.m.
2016-10-17, Eva-Lena Israelsson (S) fr.o.m. 2016-10-18
Sofie Loirendal (FÖL)- Annette Hemlin (FÖL)
Maria Lindmark (MP) - Jan-Olof Forslund (S)
Marcel van Luijn (M) - Eddie Forsman (M)
Stig Bertilsson (C) - Peder Svensson (C)
Ordförande: Henrik Yngvesson (M).

Räddningstjänst

Vice ordförande: Ilko Corkovic (S).

Kommunalförbundet ansvar för den räddningstjänst som enligt lag åvilar var och en av förbundsmedlemmarna.

Under 2016 har följande förändringar inträffat:
Carina Adolfsson-Elgestam (S) har avsagt sig sin plats
som ordinarie ledamot.

Besöksnäringsfrågor

Sofie Gustafsson-Fohlin (S) har avsagt sig sin plats som
personlig ersättare.

Turistbyråverksamhet.
Organisering av turism- och besöksnäringens
övergripande marknadsförings- och utvecklingsfrågor.
Äger rätt att teckna ägarandelar i turistbolag/Destinationsbolag.

Åtgärdsplan
Förbundets resultat hamnar på -713 tkr och en ekonomisk balans måste därmed nås inom en treårsperiod.
En plan över hur förbundet ska komma i ekonomisk
balans igen har tagits fram och det beräknas vara nått
inom en treårsperiod

Förbundsdirektionen väljer inom sig ett arbetsutskott
bestående av ordföranden och vice ordföranden i kommunalförbundet samt en tredje ledamot.
Arbetsutskottet bestod 2016 av ordförande Henrik Yngvesson (M), vice ordförande Ilko Corkovic (S) och Sofie
Loirendal (FÖL).
Förbundschef har varit Monica Högberg (mars - oktober) och biträdande förbundschef har varit Lars-Gunnar
Fagerberg (mars-oktober)För perioden novemberdecember har Lars-Gunnar Fagerberg varit Förbundschef och Ann Willsund biträdande förbundschef.
Ekonomiadministrationen har under 2016 hanterats av
Mörbylånga kommun. Personaladministrationen har
hanterats av Borgholms kommun.
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Kanslifunktionen hanteras av sekreteraren i samarbete
med Mörbylånga kommun.
Under 2016 har förbundsdirektionen haft fem sammanträden och arbetsutskottet fem sammanträden.

Verksamhetsberättelser
Allmän verksamhet
I den allmänna verksamheten inryms följande verksamheter: Direktionen, projektmedel/oförutsedda kostnader
samt EU-samordnare.
Direktionen: Här hanteras sammanträdesersättning för
presidiet, förbundsdirektionen och möten relaterade till
övrig verksamhet inom kommunalförbundet t.ex. frågor
gällande turism. Under 2016 har arbetsutskottet haft fem
sammanträden och förbundsdirektionen fem sammanträden. Inom ramen för direktionen hanteras även all
annan administrativ verksamhet.
Projektmedel/oförutsedda kostnader: Här finns möjlighet till
medfinansiering, i ringa omfattning, gällande Ölandsgemensamma projekt.
EU-samordnare: EU-samordnaren ansvarar för information och rådgivning till Ölandskommunerna, företag,
organisationer och kommuninvånare om EU:s fonder
och program. EU-samordnaren är även kommunalförbundets sekreterare.

Ölands Turistbyrå
Verksamhet Turistorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor
gällande turismen för hela Öland. Turistorganisationen
ska planera, kommunicera och destinationsutveckla
Öland som en attraktiv destination mot turister nationellt
och internationellt. Turistorganisationen ansvarar och
deltar i regionens marknadsråd rörande frågor om internationell turism för Kalmar län.
Turistbyråer bedrivs på två fasta platser på Öland, Träffpunkt Öland i Färjestaden och Mittpunkten i Borgholm.
I övrigt bedrivs ett antal infopointer under högsäsong/
året runt.
Turistorganisationen ska verka för att bygga och upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för turistnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera om
planer och åtgärder som beslutas samt även hålla sig
informerade om den privata näringens utveckling och
planer.
Turistorganisationen består av sex fast anställda personer, tre med inriktning på turistbyråfrågor såsom informationsinhämtning, uppdatering av databaser, avtalsskrivningar m.m. Tre personer arbetar med marknadsföring,
destinationsutveckling och samverkan med näringen.
Under året har 13 personer varit timanställda för huvudsakligen turistinformation på turistbyråerna med tyngdpunkt på juli månad.

Under 2016 har turistorganisationen arbetat med planering, organisering, marknadsföring och destinationsutveckling.
Planering har gjorts av arbetet inom organisationen samt
schemaläggning och inhämtning av information, samverkan med näring och närliggande destinationer i Kalmar
län. I övrigt har beslut fattats att renovera Turistbyrån i
Borgholm, arbetet förväntas färdigt till påsk 2017.
Organisering har genomförts av resurser inom organisationen med ansvarsområden för att kunna möta de mål
som är uppsatta för verksamheten. Egna kanaler som
webb, sociala medier och tryckt material har fått en översyn och en delvis ny roll.
Marknadsföringen har bedrivits nationellt och internationellt med fokus på sommarsäsongen men även i
mindre skala under övriga året; vår, sensommar och
skördefest. Mätpunkter har fastställts för årlig uppföljning, brostatistik, SCB gästnätter, Google Analytics webbundersökning samt årlig besökarundersökning.
Inom området Destinationsutveckling har en process och
strategi tagits fram för att långsiktigt kunna arbeta med
frågan. Tre fokusområden har beslutats; cykel, mat och
kultur.
Turismåret 2016 får betecknas som mycket framgångsrikt
med rekordmånga bilar som åkt över Ölandsbron och
rekord av besök på den officiella Ölands webb. Även
turismnäringen omvittnar ett mycket framgångsrikt år.

Cykelprojektet
2015 inleddes Etapp 2 av cykelprojektet Cykelturism på
Öland - från fyr till fyr; Ölandsleden Etapp 2.
Etapp 2 kommer att bedrivas under perioden 2015 2018 med en total budgetram om 63 Mkr. Medfinansiärer
är Nationella planen 36 Mkr, Regionala planen 14 Mkr
och Ölandskommunerna med 6,5 Mkr vardera.
Under 2016 har det skett personalförändringar i organisationen. Christer Petersson gick i pension sista mars och
Bo Thoor anställdes som ny projektledare. Projektkontoret flyttades från Mittpunkten i Borgholm till Träffpunkten i Färjestaden.
De sträckor som är kvar i projektet återfinns till största
delen i de båda ändarna av Öland. Intensivt arbete har
pågått
under
året
med
följande
sträckor:
Byrum – Hagskog
Byxelkrok – Grankullavik
Albrunna – Grönhögen
Grönhögen – Ottenby vandrarhem
Skärlöv – Torngård
De sträckor som återstår i projektet har visat sig vara mer
komplexa än många av de tidigare färdigställda sträckorna. Orsakerna till komplexiteten beror bland annat på
många fler markägare per sträcka, naturreservat, Natura
3
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2000, fornminnen, rödlistade växter och djur samt
strandskydd. Detta har inneburit att 2016 till allra största
delen bestått av planering och samtal med myndigheter
så som Trafikverket, Länsstyrelsen, Statens Fastighetsverk och Hovet.
Vid slutet av 2016 hade de flesta underlagen skickats in
till Länsstyrelsen för beslut. Det innebär att 2017 förhoppningsvis kommer att bli ett mer intensivt år gällande
byggnation av nya sträckor.
Ett ämne som det förts många samtal om under året är
huruvida sträckorna ska tillåtas ha hårdgjord yta typ asfalt
eller annan beläggning, samt om tidigare klara sträckor
skulle tillåtas att göras om till hårdgjord yta.
Under året testades en helt ny typ av beläggning som
kallas för JIM-T. En pilotsträcka mellan Äleklinta och
Grönvik anlades för utvärdering. Utvärderingen bör
kunna ske under augusti 2017 då en vinter och en turistsäsong passerat. Länsstyrelsen kommer att fatta ett principbeslut under våren 2017 om den av typ av beläggning
kan användas även i de mer känsliga områdena.
Ekonomin är i balans men projektet har gjort av med
mindre pengar än vad som var beräknat för året. Detta
har inneburit att överskjutande pengar har flyttats och
fördelats till åren 2017 och 2018.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten i Ölands kommunalförbund ansvarar
för den allmänna räddningstjänsten inom Mörbylånga
och Borgholms kommuner, samt är i kommunerna sakkunnig i frågor rörande förebyggande åtgärder mot brand
och tillsyn av brandfarliga varor.
Räddningstjänstens uppgifter är därutöver att utföra/bedriva;
−

Livräddande insatser

−

Brandsläckning

−

Insatser vid trafikolycka

−

Insatser vid kemikalieolycka

−

Insatser vid sjöolycka

−

Ledning/samordning av större räddningsinsatser –
stabsverksamhet

−

Miljöbevakning/sanering
släpp/olyckor

−

Förebyggande åtgärder mot brand

−

Bedriva utbildning i brandkunskap och självskydd

haft. Dessbättre har Öland varit förskonade från större
händelser. Antalet bränder i byggnader har minskat kraftigt medan bränder utomhus har ökat. Ökningar har
också skett inom larmtyperna Undersökning, Drunkning, Vattenskada, SAMS-larm, Nödställd person och
Annat uppdrag.
Nytt handlingsprogram för Räddningstjänstens Förebyggande och operativa verksamhet fastställdes av
Ölands kommunalförbund 2016-06-13. Handlingsprogrammet omfattar perioden 2015 – 2018.
Den Förebyggande verksamheten har, när det gäller
Regelbundna tillsyner, inriktat sig på vårdanläggningar,
publika lokaler och förskolor. Tematillsyner har genomförts när det gäller asylboenden, ställplatser och publika
lokaler.
Projektet Individanpassat brandskydd, som genomförts i
samarbete med kommunernas biståndshandläggare, har
påbörjats i slutet på året i Mörbylånga och kommer
igång i Borgholm under våren 2017.
Trapphustillsyner har genomförts i Borgholm under
året.
Intern utbildning vad det gäller övningar har genomförts
i normal omfattning och enligt plan. På grund av den
stora personalomsättningen har Räddningstjänst Öland
varit tvungna att lägga in 2 extra preparandutbildningar i
egen regi under året (utöver de 2 ordinarie regionala
utbildningarna) för att kunna täcka de vakanser som
uppstått.
Extern utbildning har bedrivits i ökad omfattning i förhållande till tidigare år. Heta arbeten 8 kurser – 104 deltagare, Allmän brandkunskap 69 kurser – 925 deltagare,
D-HLR 72 kurser – 815 deltagare, skolelever 30 kurser –
735 deltagare.
En uppskattad utbildning till de yngsta (förskola, årskurs
2) har varit den brandinformation som givits i teaterform av två av Räddningstjänstens skolinformatörer.

i samband

med

ut-

Antalet deltidspersonal har under senare år haft stor
omsättning, så även det gångna året med 10 som har
slutat och 11 som har anställts. Anledningarna till att
personalen slutar är främst ändrade arbetsförhållanden
och ändrade familjeförhållanden. Vid årsskiftet fanns 2
vakanser, båda tillhörande Degerhamns kåravdelning.
Inför sommaren 2015 rådde konflikt mellan den centrala
arbetsgivaren och Deltidsanställdas Riksförbund på
grund av strandade löneförhandlingar. Konflikten präglades av att parterna tog ett stort samhällsansvar så att
tredje man inte blev drabbad av konflikten.

Antalet utryckningar under 2016 uppgick till 440, vilket
är det högsta antalet som Räddningstjänsten någonsin
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Finansiell analys

Räddningstjänsten uppvisar ett resultat 168 tkr bättre
än budget.

Negativt resultat för kommunalförbundet

Finansförvaltningen uppvisar ett överskott gentemot
budget med 155 tkr. Avskrivningarna överskrider
budgeterade medel med 361 tkr och avsättningen till
pensioner har minskat med ca 261 tkr inklusive löneskatt. Utöver detta har AFA pengar erhållits med
206 tkr.

Perioden uppvisar ett negativt resultat med 713 tkr
vilket kan jämföras med 1 567 tkr per 2015-12-31.
Cykelprojektet ”Fyr till Fyr” som startade under 2012,
och vars första etapp har avslutats under 2015, uppvisade ett positivt resultat om 150 tkr. Under 2016 har
arbetet med etapp 2 fortgått.
Under året har investeringsvolymen uppgått till 869
tkr, vilken består av investeringar i befintliga samt
nyinköpta fordon.

Balanskrav
Utfall
2016-12-31
Periodens resultat enligt
resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster
Justering för realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet
Justering för realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade
förluster i värdepapper
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

Budgetuppföljning

-713
-

-713

Nyckeltalsanalys

Soliditet

Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala
tillgångarna som kommunalförbundet självt äger d v s
hur stor del av det egna kapitalet som utgörs av de
totala tillgångarna. Soliditeten vid periodens utgång
uppgår till 45 % (34 %) men om hänsyn tas till pensionsskulden inklusive löneskatt sjunker soliditeten till
40 % (31 %).

Förvaltning av pensionsmedel
Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en skuld i
balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som
avser före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.
239 tkr är avsatta som pensionsförpliktelser (inklusive
löneskatt) per 2016-12-31. 688 tkr (581) är bokfört
som en kortfristig skuld för den individuella delen som
betalas ut till respektive pensionsförvaltare.

-

Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i
balansräkningen, och därmed inte påverkar förbundets
skulder, uppgår vid årsskiftet till 2 559 tkr (2 559)
inklusive löneskatt.

-

Måluppfyllelse

-713

Totalt har den administrativa verksamheten dragit
över budgeterade medel med 350 tkr. Det är dock
väldig stor variation mellan de olika verksamheterna,
där vissa verksamheter helt har förbrukat sina budgeterade medel medan andra är orörda. Vissa kostnader
har ej heller budgeterats såsom IT kostnader och förbundschef vilket är en stor anledning till att budgeten
ej går ihop. De avvecklingskostnader för näringslivskontoret som belastat förbundet under 2016 har nu
avslutats. Budgeterade medel för ersättning till förbundschef saknas. I resultatet ingår även en slutavräkning av projektet Smilgov som belastar resultatet med
737 tkr i intäkter samt 737 tkr i kostnader.

Finansiella mål
Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet
är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom de
beslutade budgetramarna. Kommunallagen stadgar att
kommuner och kommunalförbund ska ha en långsiktig
god ekonomisk hushållning. Årets resultat innebär ett
underskott för kommunalförbundet och därmed har
det övergripande finansiella målet om en budget i
balans ej uppnåtts.
Räddningstjänsten uppvisar ett bättre resultat jämfört
med budget liksom finansieringsverksamheten medan
den Allmänna verksamheten och Turistorganisationen
uppvisar ett sämre resultat än budget.

Turismverksamhet inklusive bokning uppvisar ett
resultat -687 tkr mot budget vilket till stor del beror på
lägre intäkter i turistbyråverksamheter och bokningen.

5
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Måluppföljning
Verksamhetsmål kopplade
till god ekonomisk

Måluppfyllelsen

hushållning
Att antalet lagstadgade brandsyner
utförs.
Att 80 % av
räddningstjänstpersonalen skall
klara det medicinska och fysiska
testet för rökdykning.
Att hålla anspänningstiden vid
larm inom 5 min. på samtliga
stationer.
Genom strukturerat
ekonomiarbete verka för en god
ekonomi med tydliga ramar inom
turistorganisationen.

Finansiella mål kopplade till
god ekonomisk hushållning

Målet uppnått

Målet uppnått

Målet uppnått

Målet inte uppnått,
arbetet pågår

Måluppfyllelsen

Samtliga verksamheter ska hålla sig Målet bedöms uppnås
inom de beslutna budgetramarna för Räddningstjänstens
verksamhet men ej för
övriga verksamheter.
Målet nås ej för
förbundet som helhet.

6

111
Personalekonomisk redovisning
Heltidsanställd personal inom Ölands Kommunalförbund har fram till och med 2016-12-31 varit fördelade
enligt följande:

•

2017 4 person

•

2018 3 person

Räddningstjänstpersonal:

•

2019 2 personer

1 (1) Räddningschef,

•

2020 3 personer

1 (-) Ställföreträdande räddningschef,

•

2021 2 personer

1 (1) Brandmästare,
0,65 (0,65) Brandinspektör,
2 (2) Materialförvaltare
0,5 (-) Materialsamordnare
sammanlagt 6,15 (5,65) personal. Deltidsanställda,
brandmän, är 119 personer.

Ölands Turistbyrå:
2 (-) Destinationsutvecklare
1 (-) Marknadsansvarig
1(1) Bokningsansvarig

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro redovisas i procent till arbetad tid och sjukfrånvaro överstigande 60 dagar redovisas i procent till
den totala sjukfrånvaron.
Sjukfrånvaro per 2016-12-31
Ålder
-29
30-49
50Totalt

Kvinnor
4,0%
0,0%
0,0%
0,3%

Män
0,0%
0,0%
5,3%
3,7%

Total
4,0%
0,0%
3,9%
2,8%

1(1) Receptionsansvarig

Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2016

1(1) Administratör

Ålder
-29
30-49
50Totalt

Utöver detta fanns även säsongspersonal under tidsperioden juni – augusti.

Kommunalförbundet centralt
Kommunalförbundet har även en (en) EU-samordnare
som tillika är förbundets sekreterare samt en projektledare för projektet Cykla på Öland.

Väsentliga personalförhållanden
Totalt antal anställda: 131 (127) personer varav 12 (10)
heltidsanställda och 119 (117) deltidsanställda, därutöver
tillkommer 13 (15) säsongsanställningar.
Av de 131 (127) personerna är 18 (14) kvinnor och 113
(113) män. 3 (3) kvinnor och 12 (7) män är heltidsanställda.
Medelåldern är 46,67 (47,19) år och det är 14 pensionsavgångar de närmaste 5 åren fördelat enligt följande:

Kvinnor
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Män
0,0%
0,0%
37,6%
37,6%

Total
0,0%
0,0%
37,6%
36,6%

Män
0,0%
0,0%
0,9%
0,7%

Total
0,0%
0,9%
0,7%
0,7%

Sjukfrånvaro per 2015-12-31
Ålder
-29
30-49
50Totalt

Kvinnor
0,0%
1,5%
0,0%
0,4%

Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2015
Ålder

Kvinnor

Män

Total

-29
30-49
50Totalt

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

7
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Driftredovisning
Allmän verksamhet
Intäkter

Kostnader

Resultat

Intäkter

Kostnader

Återstår

2016-12-31

2016-12-31

2016-12-31

budget 2016

budget 2016

2016

Direktion

0,0

-386,5

-386,5

0,0

-235,0

-151,5

IT-kostnader

0,0

-170,6

-170,6

0,0

0,0

-170,6

Bidrag/B7 område

0,0

-25,0

-25,0

0,0

-25,0

0,0

Förbundschef

0,0

-91,5

-91,5

0,0

0,0

-91,5

Eu-samordn.

0,0

-517,3

-517,3

0,0

-645,0

127,7

0,0

-468,7

-468,7

0,0

-405,0

-63,7

Projekt Smilgov

Näringslivsprojekt

737,2

-737,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

737,2

-2 396,8

-1 659,6

0,0

-1 310,0

-349,6

Turistorganisationen
Intäkter

Kostnader

Resultat

Intäkter

Kostnader

Återstår

2016-12-31

2016-12-31

2016-12-31

budget 2016

budget 2016

2016

Regional matkultur

0,0

-20,0

-20,0

0,0

-20,0

0,0

Kalmar/Öland airport

0,0

0,0

0,0

0,0

-250,0

250,0

Turistbyråverksamhet

171,5

-3 420,4

-3 248,9

0,0

-2 350,0

-898,9

7 437,5

-8 358,2

-920,7

0,0

0,0

-920,7

Bokning Turistbyrån
Försäljning Turistbyrån

511,5

-472,0

39,5

0,0

0,0

39,5

Turistsamordnare

66,0

-1 767,7

-1 701,7

0,0

0,0

-1 701,7

Turistnätverket

44,8

-14,2

30,6

0,0

0,0

30,6

Marknadsansvarig

3,4

-373,2

-369,8

0,0

-1 400,0

1 030,2

Utvecklingsansvarig

0,0

-0,8

-0,8

0,0

-1 400,0

1 399,2

Projektmedel
Summa

0,0

-315,0

-315,0

0,0

-400,0

85,0

8 234,7

-14 721,5

-6 506,8

0,0

-5 820,0

-686,8

Cykelprojektet
Intäkter

Kostnader

Resultat

2016-12-31

2016-12-31

2016-12-31

Intäkter

Kostnader

budget 2016 budget 2016

Återstår
2016

Cykelprojektet

4 110,9

-4 110,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

4 110,9

-4 110,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Upparbetade kostnader i balansräkningen

8 552,2

-8 513,1

39,1

8
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Räddningstjänst
Intäkter

Kostnader

Resultat

2016-12-31

2016-12-31

2016-12-31

Intäkter

Kostnader

budget 2016 budget 2016

Återstår
2016

Räddning-ledn. o förebygg

203,4

-3 907,6

-3 704,2

133,5

-3 959,1

121,4

Räddning-drift o underhål

76,7

-1 702,1

-1 625,4

10,5

-1 564,5

-71,4

671,9

-13 979,8

-13 307,9

74,6

-13 348,3

-34,2

0,0

-371,0

-371,0

0,0

-369,9

-1,1

Räddning-utryckning
Räddning-SOS Alarmering
Utbildning

162,8

-195,9

-33,1

80,0

-157,5

44,4

0,0

-4 790,3

-4 790,3

0,0

-4 924,9

134,6

Personl D&U

171,7

-1 157,1

-985,4

0,0

-951,9

-33,5

Civilt försvar

0,0

-5,2

-5,2

0,0

0,0

-5,2

Sotning

0,0

-42,4

-42,4

0,0

-54,6

12,2

Div. materiel

0,0

-307,5

-307,5

0,0

-308,3

0,8

1 286,5

-26 458,9

-25 172,4

298,6

-25 639,0

168,0

14 369,3

-47 688,1

-33 338,8

298,6

-32 769,0

-868,4

Lokaler

Summa
Summa totalt verksamheten

Finansieringsverksamhet

Finansverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat

2016-12-31

2016-12-31

2016-12-31

34 526,0

107,4

34 633,4

Intäkter

Kostnader

budget 2016 budget 2016
34 320,4

0,0

Återstår
2016
313,0

Finansiella poster

0,0

153,6

153,6

0,0

50,0

203,6

Avskrivningar

0,0

-2 161,2

-2 161,2

0,0

-1 800,0

-361,2

Summa

34 526,0

-1 900,2

32 625,8

34 320,4

-1 750,0

155,4

FÖRBUNDET TOTALT

48 895,3

-49 588,3

-713,0

34 619,0

-34 519,0

-713,0

9
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Finansieringsanalys
Finansieringsanalys
LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Poster som inte ingår i kassaflöde

Medel från verksamh. före förändr. rörelsekap.

Not

15

Utfall

Utfall

2016-12-31

2015-12-31

-713,0
2 320,2

1 567,0
1 792,0

1 607,2

3 359,0

1 566,4
-7 074,3
-5 507,9

17 356,0
-11 931,0
5 425,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-869,2
-869,2

-4 236,0
-4 236,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupplåning
Förändring långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-47,0
-47,0

-47,0
-47,0

-4 816,9
6 844,0
2 027,1

4 501,0
2 343,0
6 844,0

Ökn. (-) minskn. (+) av kortfr. fordr.
Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

10
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Resultaträkning
Resultaträkning

Not

Intäkter

1

Jämförelsestörande intäkt

2

Kostnader

3

Avskrivningar

7

Verksamhetens nettokostnader

Budget helår

Utfall

Utfall

2016

2016

2015

298,7

14 369,1

8 020,3

206,1
-32 769,1

-47 440,7

-36 399,7

-1 800,0

-2 161,2

-2 000,0

-34 270,4

-35 026,7

-30 379,4

34 320,4

34 320,0

32 035,0

Bidrag

4

Finansiella intäkter

5

0,0

5,4

3,9

Finansiella kostnader

6

-50,0

-11,7

-92,5

0,0

-713,0

1 567,0

Periodens resultat

11
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Balansräkning
Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

7

Fordringar
Kassa och bank

8
9

Summa anläggningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
- därav periodens resultat

Utfall

Utfall

2016-12-31

2015-12-31

11 274,9

11 274,9

12 566,9

4 402,8
2 027,2

5 969,2
6 843,7

6 430,0

12 812,9

17 704,9

25 379,8

8 038,1
-713,0

8 751,1
1 566,9
80,0

Summa eget kapital

10

8 038,1

Avsättningar för pensioner

11

239,0

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

12
13

Summa avsättningar

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ställda panter och ansvarsförbindelser

14

12 566,9

8 751,1

239,0

80,0

1 974,0
7 453,8

2 021,0
14 527,7

9 427,8

16 548,7

17 704,9

25 379,8

Inga
15 977

Inga
11 756

12
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Redovisningsprinciper

Avskrivningar och kapitalkostnader

Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens åttonde kapitel samt av Lag om Kommunal redovisning. Dessutom lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer i redovisningsfrågor som
är av principiell betydelse eller av större vikt för kommunsektorns redovisning.

Avskrivningstider som använts är:

Mörbylånga kommuns årsredovisning innehåller resultatoch balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. För
kommunens interna redovisning tillkommer drift- och
investeringsredovisning.

Allmänt
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Förråden har värderats till inköpspris exklusive mervärdeskatt på värderingsdagen.

Delårsrapportens omfattning
Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning
och rekommendationer från Rådet för kommunalredovisning. Ölands kommunalförbunds leasingavtal klassificeras som operationella och redovisats under ansvarsförbindelser.

Resultaträkningen
Resultaträkningen sammanfattar kostnader och intäkter
som visare årets förändring av det egna kapitalet.

Balansräkningen
Balansräkningen visar kommunalförbundets ekonomiska
ställning på bokslutsdagen.

Lånekostnader
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden
och belastar följaktligen resultatet för den period de hänför sig till.

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

5-15 år

Lånekostnad
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden
enligt RKR:s rekommendation nr. 15.1. Lånekostnaderna
belastar följaktligen resultatet för den period de hänför
sig till.

Redovisning av semesterlöneskuld och ej
kompenserad övertid
Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för
semesterdagar och okompenserad övertid, redovisas som
kortfristig skuld. Årets förändring har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med
lagenliga arbetsgivaravgifter på 38,33 %. Semesterlöneskulden inkl. arbetsgivaravgifter uppgår till 749 (661)tkr.

Redovisning av pensionsmedel
RKR:s rekommendationer nr 7.1 samt nr 17 angående
upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser tillämpas. Förpliktelser för pensionsåtaganden för
anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensionsförpliktelser redovisas dels som avsättning och dels som kortfristig skuld.
Den del av pensioner till personalen som kan hänföras
till det individuella valet har särredovisats och klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. Beräkning av
kommunens pensionsskuld bygger på Skandias beräkningar per 2016-12-31 samt de förutsättningar som anges
i RIPS regelverk. Pensionsåtagandena inkluderar löneskatt med 24,26 %.
Övriga pensionsåtaganden som visstids- eller garantipension och intjänad pension, pension på löneandelar
över 7,5 basbelopp, redovisas under avsättningar i balansräkningen. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas
som ansvarsförbindelse.
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Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter Turistbyrån
Taxor och avgifter
Bidrag
Summa

Utfall
2016
8 135,5
1 134,3

Utfall
2015
2 162,7
841,9

5 099,3

5 015,7

14 369,1

8 020,3

Utfall
2016

Utfall
2015

206,1
206,1

0,0
0,0

Utfall
2016
365,2

Utfall
2015
295,4

6 068,7

-

390,0

385,0

Not 2 Jämförelsestörande intäkt

Återbetalning försäkringspremier 2004 AFA
Summa

Not 3 Verksamhetens kostnader

Inköp av anläggning och underhållsmaterial
Driftkostnader turistbyrån
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet

1 890,1

3 099,8

Kostnader för arbetskraft

25 166,5

21 888,6

5 396,4

5 523,5

Lokal- och markhyror samt övr. fastighetskostnader
Hyra/leasing/underhåll av anläggningstillgångar

764,5

831,4

Övriga tjänster
Förbrukningsmaterial

3 761,3

2 192,4

1 518,1

1 282,7

Bränsle, energi, vatten

305,8

288,0

Övriga kostnader
Summa

1 814,1

612,9

47 440,7

36 399,7

Utfall
2016

Utfall
2015

19 320,0

18 186,0

Not 4 Bidrag

Mörbylånga kommun
Borgholms kommun

15 000,0

13 849,0

Summa

34 320,0

32 035,0

14
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Not 5 Finansiella intäkter
Utfall
2016

Utfall
2015

Räntor på likvida medel

5,4

3,9

Summa finansiella intäkter

5,4

3,9

Utfall
2016

Utfall
2015

11,7

15,3

-

77,2

11,7

92,5

Utfall
2016-12-31

Utfall
2015-12-31

25 550,7

21 314,6

869,2

4 236,1

Utgående anskaffningsvärde

26 419,9

25 550,7

Ingående avskrivningar

-12 983,8

-10 983,8

-2 161,2

-2 000,0

-15 145,0

-12 983,8

11 274,9

12 566,9

Utfall
2016-12-31

Utfall
2015-12-31

587,2

1 899,0

1 414,7

1 506,5

-

1 152,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 400,9

1 411,5

Summa

4 402,8

5 969,2

Not 6 Finansiella kostnader

Räntor på långfristig upplåning
Valutakursförlust
Summa

Not 7 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar enligt plan
Utgående värde enligt plan

Not 8 Fordringar

Kundfordringar
Skatteverket
Upplupen intäkt cykelprojektet

15
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Not 9 Kassa och bank
Utfall
2016-12-31

Utfall
2015-12-31

Kassa

6,0

6,0

Plusgiro

0,5

7,2

Bank

2 020,7

6 830,5

Summa

2 027,2

6 843,7

Utfall
2016-12-31

Utfall
2015-12-31

8 751,1

7 184,1

-713,0

1 567,0

8 038,1

8 751,1

Utfall
2016-12-31

Utfall
2015-12-31

64,4

231,7

127,5

14,6

-

-6,3

0,4

-175,6

Förändrad diskonteringsränta

-

-

Finansiell kostnad

-

-

Summa

192,3

64,4

Löneskatt

46,7

15,6

239,0

80,0

2016-12-31

2015-12-31

14,3

-

Förmånsbestämd/kompletterande pension 5 (5) st

178,0

64,4

Summa pensioner

192,3

64,4

46,7

15,6

239,0

80,0

Politiker

-

-

Tjänstemän

-

-

Not 10

Eget kapital

Ingående värde
Periodens resultat
Summa eget kapital

Not 11

Pensionskostnader

Ingående pensionsavsättningar
Nyintjänad pension
Utbetald pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning, personalförändringar

Utgående pensionsavsättning

Rek 2.1
Särskild avtalspension och visstidspension
Särskild avtalspension/visstidspension 17 (0) st

Löneskatt
Summa total pensionsavsättning
Antal visstidsförordnanden

16
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Rek 7.1

2016-12-31

2015-12-31

239,0

80,0

Totala pensionsförpliktelser

2 559,0
2 798,0

2 558,8
2 638,8

Återlånade medel

2 798,0

2 638,8

99%

99%

Utfall
2016-12-31

Utfall
2015-12-31

2 021,0

2 068,0

-47,0

-47,0

1 974,0

2 021,0

Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsättningar för pensioner inkl. löneskatt
Pensioner som redovisas under ansvarsförbindelser inkl. löneskatt

Utredningsgrad

Not 12

Långfristiga skulder

Ingående låneskuld
Amorteringar
Utgående låneskuld (långfristig del)
Amortering 1 år

47,0

47,0

Amortering 2-5

188,0

188,0

Amortering senare än 5 år

1 739,0

1 786,0

Summa total löneskuld

1 974,0

2 021,0

Utfall
2016-12-31

Utfall
2015-12-31

Leverantörsskulder

1 528,1

603,6

Semesterlöneskuld

749,2

660,9

47,0

47,0

Momsskulder

940,2
65,6

895,9
78,6

Upplupna pensionskostnader

890,7

760,3

Övriga kortfristiga skulder

135,3

309,2

3 097,7
7 453,8

11 172,2
14 527,7

Not 13

Övriga korta skulder

Kortfristiga lån
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

17
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Not 14

Borgensåtagande och förpliktelser

Operationella leasingavtal
2016-12-31

2015-12-31

212,1

118,0

Hyresavtal

13 205,4

9 079,0

Summa operationella leasingavtal

13 417,5

9 197,0

Förfaller inom 1 år

4 731,7

2 539,0

Förfaller inom 2-5

8 473,7

6 658,0

-

-

13 205,4

9 197,0

2016-12-31

2015-12-31

2 059,0

2 059,0

Bilar

Förfaller senare än 5 år
Summa total operationella leasingavtal
Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser t.o.m. 1997
Löneskatt på pensionsförpliktelser
Summa pensionsförpliktelser

Summa ansvarsförbindelser

Ingående pensionsförpliktelse
Pensionsutbetalning
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning, personalförändringar

500,0

500,0

2 559,0

2 559,0

15 977

11 756

2016-12-31

2015-08-31

2 059,0

3 139,0

-58,4

-96,3

4,6

60,8

1,1

-995,3

52,7

-49,2

2 059,0

2 059,0

99%

99%

Utfall
2016-12-31

Utfall
2015-12-31

Planenliga avskrivningar

2 161,2

2 000,0

Avsättning pensionsskuld inkl. löneskatt

159,0
2 320,2

-208,0

Övrigt
Summa
Utredningsgrad

Not 15

Summa

Justering ej rörelsepåverkande kostnader

1 792,0
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-23

91-115

§ 104

Dnr 2017/116-104 KS

Utbetalning av partistöd 2017.
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 granskningsintyg
till kommunfullmäktige för beslut om utbetalning av resterande del av partistödet 2017.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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139

140

Redovisning av partistöd
Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 2 kap 9 § första stycket. Till
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Redovisningen ska gälla för perioden 1 januari – 31 december och skickas till kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, senast 30 april efter räkenskapsårets utgång.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter,
aktiviteter som genomförts i kommunen för partistödet eller verksamhetsredogörelse. Det
väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild
av hur mottagaren använt partistödet.
Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har
använts, både det som mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats
från tidigare år. I redovisningen bör även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av
partiorganisationen utanför Borgholms kommun samt vilka motprestationer som erhållits.
Juridisk person ”

Organisationsnummer

Miljöpartiet de Gröna i Borgholms kn
Adress

Postnummer och ort

Guntorpsgatan 79

387 36 Borgholm

Telefon

Bankgiro/postgiro eller bankkonto

0721-978200

8030-9, 4102497-7

Redovisningen avser år

Erhållet partistöd:

2016

17 514 kr

Sparat partistöd från föregående år:

Eventuella bifogade handlingar

0

Granskningsrapport

”registrerad lokal partiförening

Partistödets användning (bifoga gärna verifikat)
Aktivitet

Belopp

Ver nr

600

1

834 + 606
2040

2,3

Medlemsaktiviteter
Utbildning och konferenser
Utåtriktad verksamhet (redovisas särskilt nedan)
Material
Lokalhyra
Valfond
Övriga kostnader
TOTALT
Verksamhet/aktivitet i Borgholms kommun

(Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiers ställning i den kommunala demokratin)
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År 2015 översteg kostnaderna partistödet. År 2016 har vi valt att hushålla
med pengarna, för användning under året som föregår valdagen. Till
kommande år planeras en ökad aktivitet med fokus på medlemsaktiviteter,
utåtriktad verksamhet och utbildningar. Vi har inte något stort sparat
kapital.

Överföring till partiorganisation utanför kommunen
Överföring

834 kr
Motprestationer:

Medlemstidning och annan information.
Medlemsregister, medlemskontakter, fakturering.
Utbildningsprogram (Vuxenskolan), kommun- och landstingsdagar, nätverk.
Organisationsstöd, stadgar, rådgivning lokalorganisationer, gemensamma möten.

Ort och datum

Trosnäs 2017-04-30
Uppgifter inlämnade av

Namnförtydligande

Bertil Lundgren
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Granskningsrapport* för Miljöpartiet de Gröna i Borgholms
kommun år 2016……………………………………….
Granskningsrapport

* Mottagaren ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts

Datum

Granskning genomförd av

Namnförtydligande
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-03-30

63-90

§ 84
Kyrketorp 1:68, förslag till justering av verksamhetsområde för vattentjänster i Borgholms kommun för fastigheten Kyrketorp 1:68
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastigheten Kyrketorp 1:68 ska tas med
i verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och avlopp.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Fastigheten Kyrketorp 1:68 är belägen utanför detaljplanerat område. Samhällsbyggnadsnämnden har 2010-06-07 beviljat ett positivt förhandsbesked för ansökt
åtgärd och fastigheten bildades 2011-01-13.
Vid tidpunkten när ansökan om förhandsbesked behandlades pågick utbyggnad
av vatten och avlopp i området och det ansågs helt naturligt att tillkommande
fastigheter utmed ledningssträckningen skulle ingå i verksamhetsområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog en ansökan om bygglov för nybyggnad
av fritidshus och garage 2016-12-27. Bygglov för åtgärden beviljades 2017-0210.
Fastigheter som angränsar till, eller ligger i direkt närhet till ett verksamhetsområde (VO), ska ses som en del av detta sammanhang och därför ingå i verksamhetsområdet. Justering av VO ska ske kontinuerligt för att inkludera nytillkomna
fastigheter som oftast utgörs av nya avstyckningar eller fastigheter som nyligen
bebyggts eller erhållit bygglov.
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster där det med hänsyn till människors
hälsa eller miljön behöver ordnas vatten- eller avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Det är när först när behovet av vattentjänster uppstår på en fastighet (inom större sammanhang) som fastigheten ska tas med i verksamhetsområdet. Dvs. det är först när fastighetsägaren har fått bygglov godkänt som behovet av vattentjänster uppstår.
Lagstöd
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
Kommunfullmäktiges delegation till Samhällsbyggnadsnämnden § 174 2016-1017, för kompletteringar av nya fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområden för vatten och avlopp som har behov av vattentjänster.
Motivering av beslutet
I ett område där kommunala vattentjänster bedrivs, ska verksamhetsområde finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borgholms
kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyldighet för
huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet
för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller
dagvatten (Df resp. Dg).
Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-03-30

63-90

Verksamhetsområdena skall hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt när
nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och om nya fastigheter ska ingå i VO genom utökning.
Samtliga fastigheter skall vara angivna med fastighetsbeteckning och kartbild
över aktuellt VO samt vilken vattentjänst som avses.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-13
Bygglovsärende S 2016-000695
Kartbild över fastigheten
Beslutet skickas till:
Borgholm Energi AB (VA-avd) och Kommunfullmäktige för kännedom.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Bilaga
Kyrketorp 1:68
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-27

91-126

§ 114

Dnr. 2017-506

Kolstad 2:92, förslag till justering av verksamhetsområde för vattentjänster i
Borgholms kommun för fastigheten Kolstad 2:92
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastigheten Kolstad 2:92 ska tas med
i verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och avlopp.
___________________________________________

Redogörelse för ärendet
Fastigheten bildades 2016-11-11, genom avstyckning från Kolstad 2:81. Ansökan om
bygglov inkom 2017-03-14. Beslut om bygglov fattades 2017-04-03, då det bedömdes att fastigheten skulle kunna anslutas till det kommunala nätet, då den ligger inom
samlad bebyggelse och direkt gränsar till detaljplanerat område. (DP 102)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-10
Bygglovsärende S 2017-000148
Kartbild över fastigheten
Motivering av beslutet
I ett område där kommunala vattentjänster bedrivs, ska verksamhetsområde finnas
upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borgholms kommun.
Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyldighet för huvudmannen
att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet för respektive tjänst
som finns att tillgå; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller dagvatten (Df resp. Dg).
Verksamhetsområdena skall hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt när nya
fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och om nya fastigheter ska ingå i VO genom utökning. Samtliga fastigheter skall vara angivna med fastighetsbeteckning och kartbild över aktuellt VO samt
vilken vattentjänst som avses.
Beslutet skickas till:
Borgholm Energi AB (VA-avd) och kommunfullmäktige för kännedom.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

169
Bilaga
Kolstad 2:92

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
beredning av bifallen
motion Giftfri kommun
- begäran om tilläggsbudget 2017, BEAB

Maj
- revisorerna info
- info förstudie hamnutredning
- Framtidsdiskussion
- Info cykelturism fyr till
fyr
- ansvarsfrihet/årsredov
- förvärv av aktier Inera
- godkännande av
BEABs förvärv av
Hammaren 8

Augusti
- revisorerna info
- Info KS
- Info GYF
- slutrapport
Demokratiberedning
- inrättande av fmberedning Sveriges
bästa äldreomsorg
- antagande av
folkhälsostrategi
- kulturplan

Januari
16

Mars
13

Maj
15

Augusti
21

Februari
13
Februari
Inställt

April
10

April
- revisorer info
- ansvarsfrihet
- Årsredovisning
- rättelsebeslut Budget
2017
- medborgarförslag

Juni
12

Juni
- revisorerna info
- INFO – SBN
- ansvarsfrihet/årsredov.
- Trädvårdspolicy
- deltagande Sydarkivera
- revidering av
ägardirektiv BEAB
- antagande av rev
finanspolicy
- utbetalning av partistöd
- tilläggsäskanden

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

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

Oktober
September 16
18

November
20

December
11

September
- revisorerna info
- INFO – SN
- INFO – Ölands Turist

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.

