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Sid

2014/220

4

ANMÄLAN; Motion Stig Bertilsson (C) hantering av ställplatser I
Böda hamn
Presidiets förslag: lämna till kommunstyrelsen för beredning.

2017/204

5

Bostadsförsörjningsprogram 2017 med riktlinjer
Ärendet behandlas vid extra kommunstyrelsen 18 september före
kommunfullmäktiges sammanträde.
Programmet har varit på remiss.

2016/170

6- 30

2017/196

31-32

Länsstyrelsen har 2017-09-07 inkommit med synpunkter. Tjänstemän från
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret går igenom
dessa och kommer till sammanträdet att presentera slutligt förslag till
bostadsförsörjningsprogram, där ändringarna kommer att framgår.
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.
Begäran om tilläggsbudget, utbildningsnämnden 2017-05-23 § 55
Kommunstyrelsen beslutar 2017-08-29 § 141
att anvisa 2,9 mkr till utbildningsnämnden för innevarande budgetår för
att kompensera lönekostnader kopplat till asylsökande barn och
elever. Medel anvisas ur de 10 mkr som idag är budgeterade som

2
kommunens del av det extra statsbidraget. Begäran om
tilläggsbudget
för denna del faller därmed.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 § 141 kommunfullmäktige
att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsbudget för interkommunal ersättning och utökning av ledarorganisationen då detta bör
tas
inom utbildningsnämndens budgetram 2017.
Vad gäller begäran för 2018 behandlas detta i budgetprocessen.
Beslutas av kommunstyrelsen
10

Antagande av Parkeringsnorm samt Parkeringsköp i Borgholms
kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslaget som stöd för
tjänstemännen vid nybyggnation och förtätning.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 § 145 kommunfullmäktige
att fastställa föreslagen Parkeringsnorm och Parkeringsköpspolicy för
Borgholms kommun.
att införa parkeringsköp.
att bestämma parkeringsköpsavgiften till 0,5 prisbasbelopp per bilplats
vid varje tid gällande pris-basbelopp.
att parkeringsköp ska gälla och börja tillämpas från och med 2017-1001
att uppdra till kommunledningskontoret att teckna avtal om parkeringsköp.
att parkeringsköpsavgiften reserveras i balansräkningen för framtida
byggnationer av parkering.

2017/194

33-37

11

Kulturplan Borgholms kommun
Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott har tagit fram kulturplanen.
Planen har varit på remiss hos partigrupperna och nämnderna.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 § 147 kommunfullmäktige
att anta Kulturplan Borgholms kommun 2020.

2015/292

64-72

12

Motion (Per Lublin nÖP) - sextimmars arbetsdag inom äldreboenden
med bibehållen heltidslön
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 § 149 kommunfullmäktige
att avslå motionen.

2017/79

73-75

13

Motion (Per Lublin nÖP) - Se över säkerhet och trafikfrågor gällande
gågatan
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 § 150 kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
att anvisa 29 750 kronor för inköp av kalkstensblock inom resultatet för
2017.
att motionen därmed anses besvarad.

2017/99

76-78

14

Motion (Per Lublin nÖP) - undersöka nyttan av och möjligheterna att
skapa en demensby på Öland
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 § 151 kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till socialförvaltningens synpunkter att
kostnaderna för anläggande av demensby är för stora i relation till behovet.

2017/70

79-82

15

Återrapportering bifallen motion (Stig Bertilsson och Peder
Svensson C) - att använda delar av de statliga pengarna till
fastighetsunderhåll i enlighet med KF-beslut angående giftfri miljö
Kommunstyrelsen föreslår 2017-08-29 § 152 kommunfullmäktige

2016/20

83-84

38-63

3
att

anse motionen besvarad.

16

Avslutande av tillfällig fullmäktigeberedning; Demokratiberedning.
Detta glömdes vid förra sammanträdet när slutrapporten godkändes och
uppdrag gavs till kommunstyrelsen.

2015/220

17

Inrättande av fullmäktigeberedning - Sveriges bästa äldreomsorg,
samt godkännande av direktiv

2016/243

85-91

2017/66
2017/197

92-101
102-119
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Sammanfattning

Sammanfattning
Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i
kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen
förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra
underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) när det
gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet.
Bostadsförsörjningsprogrammet anger ett antal övergripande riktlinjer för
bostadsförsörjningen. Dessa behandlar:
•

Kommunens roll och läge i regionen

•

Befolkningsutvecklingen och den demografiska utvecklingen

•

Utnyttja befintligt bostadsbestånd på ett bra sätt

•

Utvecklingen av fritidsbostadsbeståndet och möjligheterna med den
otydliga skiljelinjen mellan fritids- och helårsboende.

•

Skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande
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1 Inledning
Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i
kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för
bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt
plan- och bygglagen (SFS 2010:900) när det gäller det allmänna intresset
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2018 antogs 2016-09-12, § 152, av
kommunfullmäktige. Dessa behöver dock kompletteras och utvecklas.
Borgholms kommun har valt att presenteras utvecklade riktlinjer för
bostadsförsörjningen som ett bostadsförsörjningsprogram där riktlinjer,
genomförande och uppföljning presenteras samlat. Underlaget i form av
statistik om bostäder och befolkning har så långt möjligt uppdaterats.

Punkterna nedan sammanfattar de största utmaningarna som är viktiga
att fokusera på ur ett bostadsförsörjningsperspektiv enligt Borgolms
kommun
•

Utnyttja kommunens roll och läge i regionen

•

Hantera befolkningsutvecklingen och den demografiska
utvecklingen

•

Nyttja befintligt bostadsbestånd på ett bra sätt

•

Utnyttja utvecklingen av fritidsbostadsbeståndet och möjligheterna
med den otydliga skiljelinjen mellan fritids- och helårsboende.

•

Skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande
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Syfte

Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att
-

ange övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen i Borgholms
kommun
utreda om utbudet av bostäder i kommunen motsvarar efterfrågan
utreda vilket tillskott av bostäder som krävs för att utbudet ska
motsvara framtidens efterfrågan.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska fungera som ett användbart underlag
för framtida översikts- och detaljplaner samt andra kommunala beslut
kopplade till planeringen av nya bostäder och det befintliga
bostadsbeståndets utveckling.
Till bostadsförsörjningsprogrammet ska en åtgärdsplan utarbetas, i syfte att
klargöra hur programmet ska genomföras och ansvaret fördelas.
De övergripande riktlinjerna för bostadsförsörjningen som anges i
programmet gäller för hela kommunen. När det gäller de djupare
analyserna, bedömningarna och ställningstaganden ligger fokus på
tätorterna Borgholm-Köpingsvik, Löttorp och Rälla - Stora Rör.
Förutsättningarna varierar kraftigt i olika delar av kommunen delvis
beroende på en omfattande arbetspendling både in i och ut ur kommunen.
Framför allt Kalmar erbjuder en viktig arbetsmarknad såväl som
bostadsmarknad.

Figur 1 Illustration människor i grupp
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Att ta fram riktlinjer

Arbetet med bostadsförsörjningen sker kontinuerligt och kan beskrivas som
en cyklisk process i fyra faser. Punkterna 1- 4 nedan beskriver arbetet i
Borgholms kommun.
1. Underlag
Uppgifterna grundas särskilt på en analys av
• den demografiska utvecklingen
• efterfrågan på bostäder
• bostadsbehovet för särskilda grupper
• marknadsförutsättningarna.
2. Bostadsförsörjningsprogram
riktlinjer för bostadsförsörjningen innehållande:
• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet
Strategi för genomförande
• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och
regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.
3. Åtgärdsprogram/ ansvarsfördelning
Handlingsplan för att nå uppsatta mål. Fördelning av ansvar mellan
politiska organen och de olika kommunala förvaltningarna
4. Uppföljning
En årlig uppföljning av riktlinjerna för diskussion i kommunfullmäktige
om eventuell revidering av riktlinjerna

Figur 2 Illustration processen att ta fram riktlinjer
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Mål, planer och program av betydelse för
bostadsförsörjningen

Det övergripande nationella bostadspolitiska målet är långsiktigt väl
fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett
utbud av bostäder som svarar mot behoven. Även folkhälsomålen
jämställdhetspolitiska målen och riksdagens strategi för att implementera
barnkonventionen påverkar kommunens arbete med bostadsförsörjningen,

1.3.1 Regional utvecklingsstrategi (RUS)
för Kalmar län 2012-2020
Länets regionala utvecklingsstrategi anger den gemensamma färdriktningen
för hur aktörer i Kalmar län ska ta tillvara på länets utvecklings- och
tillväxtpotential. Sex målområden har identifierats för att hantera länets
utmaningar
• Rund och gränslös region
• Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling
• Lärande och kompetensförsörjning
• Befolkning och välfärd
• Miljö i balans
• Kultur och upplevelser
Målområdena har starka kopplingar och samband med varandra. Goda
utbildningsmöjligheter ger en välutbildad arbetskraft och kan även locka
studenter utifrån som tillför nya perspektiv. En tillämpad forskning leder till
innovationer och nya företag, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen. En
förstärkning och utveckling av kultur och upplevelser stärker bilden av länet
som en attraktiv plats att bo och verka i, något som också ökar vår
internationella dragningskraft. Ett ökat samarbete mellan kultur och
näringsliv kan leda till ökad ekonomisk tillväxt och fler jobb. En viktig
förutsättning för detta är bra kommunikationer inom samt till och från länet.
Samtidigt är det av stor betydelse att den digitala infrastrukturen är väl
utbyggd och av högsta kvalitet var man än befinner sig i länet.
Regionförbundet arbetar med uppföljning av målområden genom
formulerade mål och indikatorer för varje målområde.

Figur 3 utdrag ur uppföljning av RUS, Regionförbundet Kalmar län
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1.3.2 Regionala planer och program
Förslag till transportplan för Kalmar län
I kommande transportplan bibehålls ett fokus på stråken genom prioritering
av kollektivtrafik i så kallade ”starka stråk”. Stråktänket går enligt devisen att
bli starkare där länet redan är starkt för att på sikt få med omlandet. Därför
satsas det längs stråken på förbättrad infrastruktur, kollektivtrafik och
cykelvägar där det redan idag är mest trafikrörelser och där större delen av
länets befolkning nås.1
Regional transportplan för Kalmar län 2014-2025
Fokus sen många år tillbaka har varit att arbeta med länets infrastruktur
enligt ett stråktänk. I länet finns fem starka stråk som består av väg, järnväg
eller båda. Stråken följer viktiga kommunikationsleder som binder samman
våra städer och samhällen inom länet och som i förlängningen knyter oss
samman med grannlän och storstadsregionerna.
•
•

•

snabbare och säkrare trafik längs de viktiga vägarna och
järnvägarna genom länet
Göra kollektivtrafiken mer lätt tillgänglig och attraktiv för att fler ska
välja den till framförallt arbetsresor. De åtgärder vi gör syftar till
snabbare resor. Vi bygger strategiskt lokaliserade knutpunkter längs
kollektivtrafikens linjer för att underlätta byten mellan till exempel
cykel eller bil till kollektivtrafiken.
Öka cyklingen genom att ta fram en cykelstrategi med fokus på
turism, regionalt cykelnät och cykling i kombination med
kollektivtrafik.

Trafikförsörjningsprogrammet
Enligt Trafikförsörjningsprogrammet ska sammanfattningsvis den regionala
kollektivtrafiken erbjuda invånarna bra kommunikationer till och från större
regioncentra och universitetsorter, närmaste kommunala centralort och
viktiga målpunkter i närområdet till bostaden. Den ska bidra till förstoring
och bättre integrering av lokala och regionala arbetsmarknader samt
vidgning av upptagningsområden för högre studier, så kallad
regionförstoring och regionförstärkning.2

1.3.3 Ny regional utvecklingsstrategi
Regionförbundet Kalmar arbetar med att ta fram en ny Regional
Utvecklingsstrategi för Kalmar län. Strategin förväntas vara tillgänglig för
samråd hösten 2017. I de dialoger som varit en stor del av processen har
företrädare för Borgholms kommun deltagit. Den antagna nya RUS:en
kommer utgöra underlag vid utvärdering av bostadsförsörjningsprogrammet.

1
2

(Regionförbundet i Kalmar län, 2017)
(Landstinget i Kalmar län, 2012)
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Slutsatserna i nya RUS:en sammanfattas med Klimat att växa i och syftar
bland annat på ett gynnsamt företagsklimat likväl som ett meningsfullt klimat
för barn att växa i.

1.4

Hänsyn till redovisade mål

Borgholms kommuns målsättning är, precis som den nationella, en
långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad. För att nå målsättningen och
understödja en bostadsmarknad där alla invånares behov beaktats behöver
arbetet genomföras strategiskt och resultatinriktat.
Det regionala arbetet med samlande strategier för att hantera länets
utmaningar blir en viktig del av del av det strategiska arbetet. Borgholms
kommun ingår i ett större sammanhang, våra grannkommuner,
samarbetsparter, regionala förbund och liknande är viktiga för möjligheten
att skapa goda livsmiljöer för kommunens invånare. I kommunens vision
betonas att så goda förutsättningar som möjligt för att leva, verka och bo i
hela kommunen året runt ska skapas. Den fysiska planeringen i kommunen
inriktas på kollektivtrafiknära områden, vid de starka stråken, en bibehållen
lokal service och satsningar fördelade över hela kommunen.
På individnivå och för att beakta demografiska förutsättningar görs
kommande analyser av kommunen utifrån allas lika rättigheter och
möjligheter. ”Medborgarna utgör tillsammans Borgholms kommun, där alla
är viktiga och ska känna sig välkomna, hörda och trygga” inleder
kommunens strategiska mål där medborgarperspektivet lyfts fram först.
Allas lika rättigheter och möjligheter ska
främjas i det kommunala arbetet i
Borgholms kommun. Därför läggs tror vikt i
kommunens bostadsförsörjningsprogram på
de socioekonomiska aspekterna, sociala
förutsättningar så som inkomstfördelning
likväl som ekonomiska konsekvenser av att
vara en attraktiv turist kommun.

”Borgholms kommun ska
skapa så goda
förutsättningar som möjligt
för att leva, verka och bo i
hela kommunen året runt.”

Kommunens befolkning ligger väl över rikssnittet i åldersfördelning och det
är självklart viktigt att beakta de äldres behov i
bostadsförsörjningsprogrammet. Minst lika viktigt är dock att skapa
attraktiva och trygga boendemiljöer för barn och unga, för att i linje med
nationella och regionala mål stimulera en inflyttning av yngre och
barnfamiljer. Samtidigt stärks förutsättningarna för målet att få unga att
stanna i kommunen eller återvända till den efter avslutad utbildning på
annan ort.
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2 Kommunala styrdokument
2.1

Strategiska mål antagna av KF 2016

Kommunfullmäktige beslutade 2016 om nya kommunövergripande mål.
Kommunfullmäktiges strategiska mål anger färdriktningen för kommunens
samlade verksamhet. Kommunens mål har preciserats i fem perspektiv,
som omfattar medborgare, ekonomi, företagande, medarbetare och miljöoch kultur.

2.2

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2018

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-12, § 152, om Riktlinjer för
bostadsförsörjning 2016-2018. Dokumentet innehåller riktlinjer och mål för
bostadsförsörjningen, som utgör en bra utgångspunkt men riktlinjerna
behöver utvecklas.

2.3

Översiktsplan

Borgholms kommuns översiktsplan antogs 2000, och har ajourhållits under
fyra mandatperioder. Under innevarande mandatperiod har arbetet med en
ny översiktsplan inletts.
Översiktsplanen redovisar kommunens planeringsförutsättningar och de
allmänna intressena samt anger riktlinjer för tätorternas och landsbygdens
utveckling.
Översiktsplanen anger att fördjupade översiktsplaner ska tas fram för
samtliga tätorter i kommunen. Huvudsyftet med dessa fördjupningar av
översiktsplanen är att underlätta planläggning för bostäder. Fördjupningar
har tagits fram för Byxelkrok 3, Löttorp 4 och Rälla-Stora Rör 5. Fördjupningar
för Borgholm-Köpingsvik 6 och Djupvik 7 är planerade att vara klara våren
2018.

3

(Fördjupning av översiktsplanen - Byxelkrok, 2017)
(Fördjupning av översiktsplanen - Sätt Löttorp på kartan, 2008)
5
(Fördjupning av översiktsplanen - Rälla, Stora Rör och Ekerum - 2011, 2012)
6
(Fördjupning av översiktsplanen - Borgholm/ Köpingsvik, 2017)
7
(Fördjupning av översiktsplanen - Djupvik, 2017)
4
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3 Kommunens förutsättningar
3.1

Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län
2017, (Länsstyrelsen i Kalmar, 2017)

Befolkningstillväxt som regionalt mål
Kalmar län har länge strävat efter fler invånare och de senaste fem årens
positiva befolkningstillväxt ligger väl i linje med upp-satta mål i den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) och kommunernas översiktsplaner.
Den tidigare förhoppningen har nu blivit verklighet. Flyktingmottagandet är
måhända ytterst en humanitär insats, men det för också med sig fler
människor i arbetsför ålder, vilket är en förut-sättning för länets framtida
tillväxt och välfärd.
Uppgifter från SCB för första kvartalet 2017 visar dessvärre på att länet som
enda län i landet tappade i befolkning, vi blev 116 länsbor färre. Orsaken är
att utflyttningen från länet ökat, vilket bland annat beror på att många
asylboenden har stängts i länet och att de människor som bodde här har
flyttat vidare till andra län.
Kommunikationer
Den tillgänglighet som goda kommunikationer ger, har ofta betydelse för en
regions eller kommuns attraktivitet och tillväxt. Tillgänglighet ger en
möjlighet att överbrygga geografiska avstånd.
Ett av länets mest prioriterade mål är att minska antalet lokala
arbetsmarknadsregioner från dagens fyra till två. Då är det tydligt att
möjligheterna att arbetspendla inom länet och till grannlänen måste
förbättras.
Länsstyrelsen ska enligt bostadsförsörjnings-lagen ges tillfälle att yttra sig
över kommunens arbete med bostadsförsörjningen 8.

3.2

Befolkning och demografi

Borgholms kommun har vuxit genom bosättningen av nyanlända. 2015 och
2016 års kraftiga flyktingströmmar gör att prognoserna har en osäkerhet
utöver det vanliga. Definitionen ”nyanlända” används för att beskriva den
grupp - dvs de som erhållit uppehållstillstånd av flyktingskäl, andra
skyddsbehov eller av humanitära skäl, samt vissa av deras anhöriga – som
genom förordning (1990:927) har rätt att delta i kommunala
introduktionsprogam. Nämnda grupp åsyftas även i de fall där termerna
”flykting” och ”flyktingmottagande” förekommer. ”Asylsökande” syftar på den
grupp som inte har erhållit uppehållstillstånd.

3.2.1 Befolkningsutveckling
I Borgholms kommun bor 10 930 innevånare (SCB, 2017-06-05). Av dessa
bor ungefär två tredjedelar i någon av tätorterna Borgholm, Köpingsvik,
Löttorp och Rälla medan övriga bor på landsbygden. Folkmängden är i stort
sett på samma nivå idag som 1980 men har varierat lite genom åren.
8

(Länsstyrelsen i Kalmar, 2017)
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Kommunen tar varje år fram en prognos för hur befolkningen kommer att
utvecklas under de kommande åren. Prognosen baseras på SCB:s årliga
befolkningsstatistik och utifrån kommunens nuvarande folkmängd och
befolkningsutveckling förväntas invånarantalet minska med ca 350 personer
de kommande 10 åren.
Utvecklingen har sett olika ut i olika delar av kommunen. Befolkningen ökar i
Borgholm-Köpingsvik och i de västra delarna söder där om, se fotnot 4 och
6, medan befolkningen minskar i stort sett i hela norra och östra kommunen
(Borgholms kommun, 2017).

Figur 4 Folkmängd och förändring Borgholms kommun 1980-2026

3.2.2 Befolkningsstruktur
Borgholms kommun har en något äldre befolkning sett utifrån
genomsnittsåldern som är 7,9 år högre än i riket år 2016. Andelen personer
äldre än 65 år utgör cirka 33,17 % av befolkningen, enligt SCB 2017-07-17.
Det innebär att Borgholms kommun i jämförelse med övriga kommuner i
Sverige, har störst andel personer i åldern 65+. Förklaringen är delvis en
inflyttning av pensionärer som bosätter sig permanent i sitt tidigare
fritidshus. Åldersfördelningen gällande nyanlända som bosatt sig under
senaste två åren, visar på positiva siffror för kommunen. Antalet mottagna
nyanlända enligt Migrationsverkets statistik för 2015-2016, är 192 personer,
varav drygt 51 % är 0-19 år. Ser man närmare på
åldersfördelningen i åldersgruppen 20-64 år, visar statistik
från Arbetsförmedlingen från maj 2017, att 80 % är under
40 år, motsvarande siffror för riket är cirka 70 %.

Figur 6 Befolkningsstruktur i Borgholms kommun
Bostadsförsörjningsprogram Borgholms kommun

Figur 5 Befolkningen
fördelad på åldersgrupper

18
Brgholms kommun

Datum

Sida

2017-08-23

13(23)

3.2.3 Hushåll
SCB har statistik över hur många hushåll
det finns och hur de är sammansatta. Med
hushåll menas en enhet av människor som
delar bostad. I Borgholms kommun finns
drygt 5 348 hushåll enligt SCB:s statistik
2017-07-17. Den vanligaste
hushållsstorleken i Borgholms kommun är
1-2 personer.

Figur 7 Hushållens sammansättning

3.2.4 Flyttmönster
Kommunen har haft ett positivt flyttnetto de senaste åren, dvs. fler har flyttat
till Borgholms kommun än vad som har flyttat ut. Flyttnettot förklaras delvis
av att många väljer att bosätta sig permanent i sin tidigare fritidsbostad,
både ”nya” och hemvändare. Dessa är fler än de som väljer att lämna ön.
De som lämnar kommunen är dock i snitt yngre än de som flyttar hit. Även
nyanlända bidrar till det positiva flyttnettot. Av de som bosatte sig under
2016 valde endast 7 personer att flytta vidare till annan kommun. Orsaken
till flytten var övervägande svårigheter att hitta fast bostad, då många
hyreskontrakt är säsongsbundna.

Figur 8 Flyttnetto efter ålder

3.2.5 Pendling
Genom pendling knyts bostadsmarknad ihop med arbetsmarknad. Ju bättre
förutsättningar för att pendla desto större bostads- och
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arbetsmarknadsregion. Borgholms kommun har genom sin geografi
begränsade möjligheter till pendling. Förbindelse med övriga länet finns
bara genom Mörbylånga kommun och Ölandsbron och därifrån till Kalmar.
Från östra sidan är tillgången till kommunikationer väldigt begränsade och
minskar betydligt under skolans lovdagar. Pendlingsströmmarna är trots
detta omfattande såväl vad gäller pendling in till som ut från kommunen. För
bostadsmarknaden har pendlingen stor betydelse, eftersom vissa delar av
kommunen (de närmast bron) är mest intressanta för pendling. Men även
norr om Köpingsvik har pendlingsbehovet ökat.

3.3

Kommunens verktyg

Kommunen har inte full rådighet över bostadsbeståndets utveckling. I
många fall är nybyggnation av bostäder beroende av privata initiativ,
antingen från enskilda privatpersoner eller från större byggföretag.
Kommunens helägda bolag Borgholm Energi AB (BEAB) har genom
ägardirektiven möjlighet att agera på bostadsmarknaden. Vissa verktyg har
dock kommunen till sitt förfogande i arbetet att påverka bostadsmarknadens
utveckling.

3.3.1 Översiktsplan och detaljplan
Genom det svenska planmonopolet är det bara kommunen som kan ta fram
översikts- och detaljplaner. Översiktsplanen beskriver bl.a. kommunens syn
på den framtida markanvändningen, dvs. kommunen kan i översiktsplanen
peka ut vilka områden man vill ska bebyggas med bostäder på kort och på
lång sikt.
Som tidigare redovisats är möjligheten till arbetspendling en viktig fråga för
regionen och Borgholms kommun. Möjligheten att använda kollektivtrafik
som ett alternativ till egen bil ökar attraktiviteten för kommunens orter.
Därför inriktas mycket av satsningarna för ökat bostadsbyggande i
kollektivtrafik nära lägen, i de stråk som Regionförbundet också tar upp.
Dessa strategier kan kommunen använda sig av i översiktsplanering likväl
som i efterföljande detaljplaner.
Detaljplaner tas ofta fram genom privata initiativ då enskilda eller
byggföretag begär planbesked av kommunen. I samband med en sådan
begäran avgör kommunen själv om man avser påbörja en detaljplan för den
specifika platsen eller inte. Genom detaljplaner kan kommunen reglera bl.a.
exploateringsgrad, placering och utformning av bostadsbebyggelse.
Under de senaste åren har kommunen arbetat med fördjupningar av
översiktsplanen för Byxelkrok, Djupvik samt för Borgholm och Köpingsvik.
Syftet med detta arbete är att ge en långsiktig riktning för utbyggnaden i
dessa områden där det råder ett stort bebyggelsetryck. Sedan tidigare finns
fördjupningar för Löttorp och Rälla.
I kommunen har under de senaste åren detaljplaner antagits för bostäder i
framför allt i Ekerum och Kolstad. Dessa detaljplaner rymmer sammantaget
ett hundratal bostäder.
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Detaljplanarbete för bostadsändamål pågår ibland annat Stora Rör, Rälla
och Borgholm. Dessa pågående planer rymmer byggrätter för ca 200 nya
bostäder, varav ett 40-tal planeras vara hyresrätter.

3.3.2 Markanvisning och exploateringsavtal
Borgholms kommuns markanvisningspolicy 2013-08-19 § 115
Vid reservation och försäljning av mark är målet att ständigt utveckla
Borgholm ur ett uthålligt stadsbyggnadsperspektiv. I det arbetet ska
kommunen stimulera till och ta tillvara de goda idéer och möjligheter att
utveckla Borgholm på ett positivt sätt som utomstående aktörer för fram.
Största möjliga samhällsnytta är målet för varje projekt. Enkla och
okomplicerade samverkansformer ska eftersträvas.
Markpolitik
Sedan den första januari 2015 finns det en ny lag om riktlinjer för
kommunala markanvisningar (2014:899). Lagen tydliggör att kommuner
som genomför markanvisningar också måste ha antagna riktlinjer för det.
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och
under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av
kommunägd mark för bebyggande.
Genom att äga mark har kommunerna möjlighet att styra
bebyggelseutvecklingen. I markansvisningsavtal kan kommunen styra
inriktningen på byggandet, exempelvis upplåtelse-former, storleken på
bostäderna och att en viss andel avsätts till bostadssociala ändamål. Äger
kommunen inte marken finns fortfarande ett stort förhandlingsutrymme när
exploaterings-avtal skrivs mellan markägare och byggherre, vilket kan
användas för att få till stånd en blandad bebyggelse. 9

3.3.3 Kommunens markinnehav
Genom en aktiv markpolitik kan kommunen få rådighet över fastigheter och
områden som i framtiden kan bli aktuella för bostadsbebyggelse. Borgholms
kommun har ett markinnehav som möjliggör en utveckling främst i
kommunens tätorter.

3.3.4 Marknadsföring
Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete med att marknadsföra olika platser
och områden i syfte att attrahera externa byggföretag till kommunen.

3.3.5 Samverkan
Genom ett nära samarbete inom organisationen kan behov tidigt
identifieras. Medborgardialog ger ytterligare underlag till synpunkter och
bedömning av insatser.

9

LST 2017
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Dagens bostadsmarknad

3.4.1 Nuvarande bostadsbestånd
Bostadsbeståndet i Borgholm består till en mycket stor del av småhus. Även
för nyproduktionen är andelen småhus betydligt större än andelen
flerfamiljshus. Hur många bostäder som har byggts i kommunen har varierat
från år till år. Bostadsbyggandet har totalt sett varit mycket lågt i kommunen
de senaste 20 åren, om man undantar fritidsbostäderna som ständigt
nyproduceras. Framför allt har nyproduktionen av flerfamiljshus med
hyresrätter varit obefintlig under de senaste 25 åren.
Gränserna mellan fritidsbostäder och permanentbostäder är flytande, och
det är därför svårt att begränsa diskussionen till permanentbostäder.
Av det totala antalet permanentbostäder utgör småhusen omkring två
tredjedelar. Generellt finns det mycket få stora lägenheter. Den höga
andelen småhus avspeglar sig i hur bostäderna fördelas på
upplåtelseformer. De allra flesta av dessa är äganderätter. Av lägenheterna
i flerbostadshus dominerar bostadsrätterna. Endast en liten andel är
hyresrätter.

Figur 9 Bostadsbestånd Borgholms kommun

Särskilda bostäder
Utöver det ordinarie bostadsbeståndet finns ett antal bostäder i
Socialförvaltningens regi som är anpassade efter särskilda behov.

3.5

Socioekonomiska aspekter

Regionala analyser visar att Borgholms kommun har i förhållande till länet
en större andel barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll, kommunen har
också en för länet avvikande skillnad mellan höga och låga inkomster.
För många är hyresrätten den enda möjligheten att ordna en egen bostad. I
vissa fall kan även den egna hyresrätten vara svår att ordna ekonomiskt och
att köpa sin bostad är nästan ouppnåeligt.
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Kommunens bostadsförsörjningsansvar anger att det är det allmänna
intresset av bostäder som ska beaktas och inte ansvaret att ordna bostad till
den enskilda individen.
Socialtjänsten har ett ansvar att bidra till samhällsplaneringen så att även
utsatta individers behov kan tillgodoses
Borgholms kommun har tagit emot ett stort antal nyanlända. Det finns också
unga individer med permanent uppehållstillstånd som är i behov av
bostäder.
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4 Riktlinjer för bostadsförsörjningen
Nedanstående riktlinjer har varit föremål för en politisk diskussion och anger
vilka övergripande principer som ska vara styrande för kommunens arbete
med att se till att nuvarande och framtida invånare ges möjlighet till ett bra
boende. De utgår i huvudsak från befintliga riktlinjer och kommunens
översiktsplan, och som varit föremål för diskussion under innevarande
politiska mandatperiod.
*Kommunen ska säkerställa att alla delar av kommunen ges
möjligheter att växa och utvecklas med nya bostäder och offentlig
service
Genom översiktsplaner och detaljplaner skapas förutsättningar för nya
bostäder och utvecklad service. Planmonopolet innebär att det bara är
kommunen som kan ta fram dessa planer. Genom ett långsiktigt
planeringsperspektiv där man avsätter mark för dessa ändamål skapas en
god planberedskap.
Kommunens huvudsakliga näringar jordbruk och turism gör att det är lika
viktigt att utveckla tätorter och landsbygd.
*Kommunen ska verka för ett varierat utbud av bostäder i alla
kommundelar som tillgodoser invånarnas behov och önskemål
En särskild utmaning för Borgholm är relationen fritidsbostäder –
helårsbostäder. Utvecklingen av fritidsboendet gör att skillnaden i standard
etc. mellan dessa boendeformer minskar. Det finns varken möjlighet eller
intresse av att förhindra en överföring av tidigare fritidsbebyggelse till
permanentbostäder. Även motsatsen – att helårsbostäder blir fritidsbostäder
– sker regelmässigt. En blandad bebyggelse med både fritids- och
helårsboende är därför önskvärd i hela kommunen.
*Kommunen ska verka för att befintligt bostadsbestånd nyttjas på ett
optimalt sätt samt att befintliga bostäder och boendemiljöer håller en
hög standard och upplevs som attraktiva
Nybyggda bostäder utgör endast en mycket liten del av det totala
bostadsbeståndet. Samtidigt som kommunen på olika sätt arbetar för en
nybyggnation av bostäder måste också det befintliga beståndet och dess
närmiljöer tas om hand samt åtgärder för att stärka olika områdens
attraktivitet vidtas.
*Kommunen ska verka för att tillgängliggöra bostäder som är
attraktiva ur ett regionalt perspektiv
Varje kommun har sin egen karaktär och sina kvaliteter. I Borgholms
kommun är det viktigt att bibehålla och utveckla attraktiviteten för såväl
fritidsboende som åretruntboende.
*Kommunen ska verka för att nya bostadsområden etableras på
platser som har goda förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling
Därför ska möjligheterna att arbetspendla inom länet och till grannlänen från
nya bostadsområden vara en utgångspunkt vid planeringen vidare ska de
sociala aspekterna av hållbarutveckling ges särskilt utrymme.
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5 Bostadsbrist i Borgholms kommun?
Bostäder för alla?
Borgholms kommuns bostadsutbud består huvudsakligen av ägda bostäder
i form av villor eller bostadsrätter. Andelen hyresrätter är låg. Samtidigt är
många grupper mer eller mindre beroende av hyresmarknaden. Det handlar
t.ex. om unga som vill ha en första bostad för att flytta hemifrån, nyanlända
personer/familjer, ekonomiskt svaga barnfamiljer, familjer där
familjesituationen plötsligt ändras och socialt utsatta individer eller familjer.
Ett särskilt behov finns också för ensamkommande unga som nu börjar bli
vuxna och behöver eget boende. Flera av dessa grupper människor är
prioriterade för att uppnå kommunens och regionens mål om en positiv
befolkningsutveckling. Bostäder för alla förutsätter flera hyresrätter.
Rätt bostäder på rätt plats
Tillgången till bostäder är en förutsättning för att skapa företagsetableringar,
arbetstillfällen, tillväxt och välfärd för medborgarna. Att ha ett arbete är
samtidigt en viktig förutsättning för att få tillträde till bostadsmarknaden.
Utan ett fast arbete är det svårt att få låna pengar till att köpa en bostad
men också för att godkännas på hyresmarknaden.
Även om våra flyttmönster i hög grad är lokala märks det tendenser till att
bostadsmarknaden blir alltmer regional. Korta flyttar, de som sker inom
kommunerna, är ofta bostadskarriärer, medan längre flyttar är mer
arbetsorienterade. Flytten inom den egna kommunen kan därför sägas
handla om att förbättra sin livssituation genom nytt boende
Analysresultat
Det finns ingen definition på begreppet bostadsbrist och heller inget
enhetligt mått som kan mäta om det råder bostadsbrist eller inte. En vanligt
förekommande och enkel definition är att relatera befolkningens storlek till
tillgången på bostäder och därmed få fram boendetätheten. Såväl detta
mått som andra är svåra att använda i Borgholm pga. den diffusa
avgränsningen mot fritidsbostäder. Problemet blir snarare av ekonomisk art.
Den potentiella hyresvärden tjänar mera på att hyra ut bostaden t.ex.
veckovis under sommaren till turister än att hyra ut den årsvis.
Om man istället vänder på diskussionen och utgår från de faktiska problem
kommunen har med att rekrytera personal och att hitta boenden till
nyanlända som vill stanna i kommunen blir bristen på hyresrätter som inte
är attraktiva för fritidsboende tydlig. Samma bild ger kommunens företagare.
Det största problemet vid rekrytering av personal är bristen på bostäder,
särskilt under sommarhalvåret.
I Borgholms kommun finns områden där prisutvecklingen på bostäder pekar
starkt uppåt och där fritidshusköpare bidrar till den kraftiga prisutvecklingen.
Samtidigt finns det på andra håll i kommunen områden med en inte lika
stark prisutveckling.
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Medelfastigheten på norra Öland, som för 5 år sedan hade ett pris på 1,4
miljoner kronor, är idag 600 000 kronor dyrare. Det är en värdeökning på
120 000 kronor om året eller en ökning på cirka 40 % över fem år.
För områden där det är attraktivt att äga fritidshus blir antalet potentiella
köpare avsevärt större än för andra lägen där konkurrensen är svagare.
Kommunen är positiv till sin turism och det stora antalet fritidshusägare som
väljer att vistas i kommunen. Samtidigt är man medveten om den ojämna
konkurrensen mellan å ena sidan köpstarka individer och å andra sidan
köpsvaga individer som söker sitt första boende.

5.1

Framtida efterfrågan och behov

Bedömningen av vilka bostäder som kommer att efterfrågas i framtiden
grundas på befolkningsprognosen. Det ska dock nämnas att exakt vilka
bostäder olika familjer och människor efterfrågar och behöver, är
individuellt. Ibland kan även befolknings- och åldersgrupper som normalt
skiljer sig åt ändå komma att efterfråga samma typ av boende.
På olika håll i kommunen finns ett antal outnyttjade byggrätter, dvs.
områden planlagda för bostäder men där ingen byggnation har skett. Att
ingen byggnation skett kan ha flera anledningar. I en del fall har områden
planlagts på lång sikt och ingen byggare har visat intresse. I andra fall har
byggnation inte kommit igång av olika anledningar. I kommunen finns idag
omkring 28 lediga tomter till försäljning (hemnet.se, 170726). Därutöver
finns outnyttjade detaljplaner för ca 50 enbostadshus och ca 25 lägenheter.
Inom idag gällande detaljplaner och tomter som finns till försäljning finns
alltså outnyttjade byggrätter för ett hundratal nya bostäder.
I dagsläget pågår arbete med 7 nya eller reviderade detaljplaner för
bostadsändamål, och det finns planuppdrag för ytterligare ca 10 detaljplaner
för bostadsändamål.
Tillsammans med befintliga byggrätter bedöms gällande och pågående
detaljplaner möjliggöra för omkring 365 bostäder varav cirka 100
lägenheter.
Område
Antal
Typ
Halltorp
50
Bosams
20
lägenheter
Stora Rör
100
Rälla
50
Oden
40
lägenheter
Solberga 3:1
25
Löttorp 3:4
10
Borgholm 11:1 25
hyreslägenheter
Höken 8
15
hyreslägenheter
Figur 10 Planarbete i Borgholms kommun

Status
Detaljplan klar
Dp klar
Dp påbörjad
Dp påbörjad
Dp påbörjad
Dp påbörjad
Dp påbörjad
Dp påbörjad
Dp påbörjad

Lägenheter
Avsaknad av kommunalt bostadsbolag gör att kommunal lägenhetskö
saknas. De flesta lägenheter som produceras utgör bostadsrätter, och
kommunen har begränsade möjligheter att styra mot hyresrätter. Bristen på
hyresrätter är dock stor, i alla storlekar. Den påverkar bl.a. möjligheterna för
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kommunen att rekrytera personal, t.ex. säsongsanställd personal. Det
påverkar också möjligheten för nyanlända att stanna i kommunen.
Boenden inom kommunens verksamheter
Inom kommunens ansvarsområden ryms även frågan om att genom sin
verksamhet ordna bostad. Bostadsförsörjningsansvaret så som lagen
menar innebär inte att ordna bostad till den enskilda individen. Där emot
lyfts frågan i bostadsförsörjningsprogrammet eftersom behovet uppstår i de
egna kommunala verksamheterna, vilka i sin tur riktar sig till individen.
Kommunens har genom socialtjänsten flera olika typer av boenden med
olika inriktning, gruppbostäder, trygghetsboenden och boenden för grupper
som är särskilt utsatta samt särskilda boenden.
Särskilda boenden
När den enskilde inte längre klarar att bo kvar i den egna bostaden kan
han/hon ansöka om särskilt boende. Kommunens särskilda boende finns i
Löttorp, Köpingsvik och Borgholm, på det särskilda boendet
finns personal dygnet runt.
Efterfrågan på särskilda boenden har under en period varit stor.
Socialtjänsten använder sig av placeringar på så kallade korttidsboenden
för att lösa sitt åtagnade om att plats ska erbjudas inom tre månader från
det att beslutet om att bevilja insats fattats.
Analysen och prognosen avbostadsbehovet inom verksamheterna behöver
fortsatt utredas. Dagens bedömning visar på balans men det långsiktiga
strategiska arbetet behöver lyftas och förstärkas.

6 Slutsatser och rekommendationer för
genomförande
Bostadsförsörjning på nationell nivå likväl som kommunal nivå är en
komplex fråga med många infallsvinklar. Varje kommun står med samma
kommunala ansvar för bostadsförsörjningen men med sina specifika
förutsättningar. Analysen av Borgholms kommuns bostadsmarknad, trender
och nuläge har resulterat i fem slutsatser som ligger till grund för hur
kommunen avser att hantera bostadsförsörjningen i den egna kommunen.
Slutsatser
1.

Det råder generell bostadsbrist i kommunen

2.

Det har byggts för få hyresrätter.

3.

Den höga andelen fritidsbostäder skapar en
obalans på hyresmarknaden.

4.

Det behöver planläggas för fler bostäder.

5.

Det behövs framför allt fler lägenheter i
flerbostadshus.
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Rekommendationer för att genomföra
programmet
1. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att en ny Översiktsplan
ska tas fram för kommunen. Arbetet med den nya
översiktsplanen ses som en viktig del i genomförandet av
bostadsförsörjningsprogrammet.
Arbetet med ny översiktsplan prioriteras, genom arbetet med
översiktsplanen kan en bred förankring nås vilket skulle gynna
kommunens strategiska arbete och där med också
bostadsförsörjningen.

2. Arbeta brett för att motverka den generella bostadsbristen i
kommunen. Bl.a. för att underlätta för nyanlända och socialt utsatta
med väldigt olika behov av bostadslösningar bör bostadsbyggande
rent generellt stimuleras.
Att marknadsföra kommunen som ett bra alternativ att leva, bo och
verka i kan få fler att vilja satsa på byggnation i Borgholms
kommun. Kommunen ska också bedriva en aktiv markpolitik och
skapa förutsättningar för framtida bostadsbyggande

3. Det har byggts för få hyresrätter de senaste 25 åren vilket fått till
följd att efterfrågan idag inte motsvarar tillgången. Hyresrätten är
idag mångas enda möjlighet till en egen bostad vilket gör att
tillgången på hyresrätter är en viktig fråga för kommunen.
Kommunen ska använda befintliga redskap för att stimulera
byggande av hyresrätter i hela kommunen. På kommunal mark ska
markanvisning användas för att åstadkomma hyresrätter.

4. Den höga andelen fritidsbostäder skapar en obalans på
hyresmarknaden. Det är viktigt att kommunen tillsammans med
berörda företagare hittar lösningar för boende för säsongsanställda.
Betalningsviljan för hyresbostäder är störst hos turisterna samma
period som behovet av bostäder för säsongspersonal är som störst.
Kommunen ska verka för att problemet är uppe för diskussion i
flera olika forum så att en bred förståelse på sikt kan bidra till att
lösa problemet.

5. Det behöver planläggas för fler bostäder. Arbetet med
detaljplaner för bostadsändamål ska även fortsättningsvis prioriteras
högt i hela kommunen. Planer med stor samhällsnytta ska betraktas
som angelägna.
Kommunen ska fortsatt ta fram detaljplaner för bostadsändamål.
Arbetet med översiktsplan ska ge en långsiktighet till planerna.
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Kontinuerligt arbete med bostadsförsörjning

6.2.1 Uppföljning
Genom ett åtgärdsprogram ska uppföljning ske kontinuerligt i
Kommunfullmäktige. Åtgärdsprogrammet ska bestå av en ansvarsfördelning
för att genomföra de rekommendationer som angivits under 6.1. Relevanta
mål och indikatorer bör ingå i åtgärdsprogrammet likväl som kopplingen till
översiktsplanen och dess aktualitet, länets regionala utvecklingsstrategi
samt Mörbylånga kommuns Översiktsplan.

6.3

Revidering av riktlinjer

Förändringar på bostadsmarknaden och befolkningsutvecklingen ska ligga
till grund för en revidering av bostadsförsörjningsprogrammet samt
eventuella relevanta förändringar i den nya regionala utvecklingsstrategin
och kommunens egna översiktliga planering.

7 Projektorganisation
Beställare:
Kommunstyrelsen
Styrgrupp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Arbetsgrupp:
Ida Dessin, mark- och exploateringsstrateg
Kristian Petersson Sjövall, mark- och exploateringsstrateg
Linda Hedlund, samhällsbyggnadschef
Magnus Juhlin, planarkitekt
Marie-Louise Johansson, kommunsekreterare
Magdalena Widell, förvaltningssekreterare
Martina Ullfors, administratör
Referenskontakter:
Övriga förvaltningar inom Borgholms kommun
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Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Borgholms kommun 2017
med riktlinjer för bostadsförsörjning.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-12 § 152 att anta framtagna Riktlinjer för bostadsförsörjning i Borgholms kommun 2016-2018.
Utifrån dessa riktlinjer ska en bostadsförsörjningsplan för kommunen tas
fram.
Kommunledningskontoret efterfrågar 2017-03-28 arbetsutskottets viljeyttring
att inköpa konsulttjänst för att ta fram en plan samt eventuellt revidera de antagna riktlinjerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-03-28 § 107 till kommunledningskontoret
att ta fram en Bostadsförsörjningsplan för Borgholms kommun i första hand
internt och i andra hand genom extern konsult.
att anvisa 50 tkr till arbetet i det fall extern konsult anlitas.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-06-13 lyfte samhällsbyggnadschef Linda Hedlund och mark och exploatering Ida Dessin
ärendet och presenterar utkast till bostadsförsörjningsprogram och riktlinjer
som behöver politiska ställningstaganden innan det färdigställs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar de olika frågeställningarna och
meddelar sina ställningstaganden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-06-13 § 241 till samhällsbyggnadschef Linda Hedlund och mark och exploatering Ida Dessin
att fortsätta arbetet med framtagande av dokumentet för beslut om remiss
vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-08-15.

Vid dagens sammanträde redogör mark och exploatering Ida Dessin och
plan- och byggchef Magnus Juhlin för framtaget förslag på Bostadsförsörjningsprogram för Borgholms kommun 2017 med riktlinjer för bostadsförsörjning.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna förslaget för remiss till myndigheter, närliggande kommuner, nämnder och styrelser för synpunkter senast 2017-09-04.

_____________________________
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Anvisning av medel samt begäran om tilläggsbudget, utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden ställer sig 2017-05-23 § 55 bakom utbildningsförvaltningens förslag
• att tilläggsäska 742 tkr till innevarande budgetår för att kompensera lönekostnader kopplat till asylsökande barn och elever.
• att tilläggsäska 218 tkr till innevarande budgetår för att kompensera retroaktiv interkommunal ersättning gällande föregående budgetår.
• att tilläggsäska 572 tkr till innevarande budgetår för utökning av skolledarorganisation inför läsår 17/18
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag är översänt till kommunstyrelsen.
I tjänsteskrivelse 2017-08-10 redogör t f ekonomichef Linda Kjellin för ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anvisa 2,9 mkr för innevarande budgetår för att kompensera lönekostnader kopplat till asylsökande barn och elever. Medel anvisas ur de 10 mkr som idag är budgeterade som kommunens
del av det extra statsbidraget. Begäran om tilläggsbudget för denna del faller
därmed.
Vidare föreslås att kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens begäran
om tilläggsbudget för interkommunal ersättning och utökning av ledarorganisationen då detta bör tas inom utbildningsnämndens budgetram 2017.
Vad gäller begäran för 2018 ska detta behandlas i budgetprocessen.
Av skrivelsen framgår att Riksdagen har beslutade om ett extra statsbidrag
på 10 miljarder till kommuner och landsting för år 2017. Till kommunerna fördelade regeringen 5,6 miljarder utifrån kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande. 2,1 miljarder fördelas utifrån kommunens befolkning. Denna
fördelas inom ramen för det generella statsbidraget. Borgholms kommun tilldelades 13,5 mkr för den del som beräknades via flyktingvariabler.
Förvaltningarna har under 2017 påverkats av den plötsliga minskningen av
kommunens asyl- och flyktingmottagande. I dagsläget krävs det av samtliga
verksamheter att anpassning sker till de nya förutsättningarna som finns för
att vara i fas inför 2018.
Utbildningsnämnden har, avseende mottagande av nyanlända, högre kostnader än intäkter. Ersättningen från Migrationsverket täcker inte samtliga kostnader i och med att ersättningen utgår då eleven får permanent uppehållstillstånd medan behovet av stöd i de flesta fall kvarstår. Redovisade kostnader
under perioden januari till juli avseende nyanlända är minus 2,7 mkr och årsprognosen är minus 2,9 mkr.
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Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget gällande utbildningsnämndens äskande.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 2,9 mkr till utbildningsnämnden för innevarande budgetår för
att kompensera lönekostnader kopplat till asylsökande barn och elever. Medel anvisas ur de 10 mkr som idag är budgeterade som kommunens del av det extra statsbidraget. Begäran om tilläggsbudget för
denna del faller därmed.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsbudget för inter-kommunal ersättning och utökning av ledarorganisationen då detta bör tas
inom utbildningsnämndens budgetram 2017.

Vad gäller begäran för 2018 behandlas detta i budgetprocessen.
_____________________________
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Dnr 2017/194-315 KS

Förslag till Parkeringsnorm och Parkeringsköpspolicy för Borgholms
kommun.
I tjänsteskrivelse 2017-07-31 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- fastställa föreslagen parkeringsnorm och parkeringsköpspolicy;
- besluta att införa parkeringsköp;
- bestämma parkeringsköpsavgiften till 0,2 prisbasbelopp per bilplats vid
varje tid gällande pris-basbelopp:
- parkeringsköp ska gälla och börja tillämpas från och med 2017-08-01
- uppdra till kommunledningskontoret att teckna avtal om parkeringsköp
samt
- att parkeringsköpsavgiften reserveras i balansräkningen för framtida
byggnationer av parkering.
Av skrivelsen framgår att en fastighetsägare är skyldig att på eller inom den
egna fastigheten anordna utrymme för fordonsparkering för boende, för de
som arbetar där eller för besökare. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i
samband med bygglovsansökan om antalet erforderliga parkeringsplatser för
berörd fastighet. En fastställd parkeringsnorm ska tjäna som riktlinje för
nämndens beslut.
När det finns svårigheter att anordna tillräckligt antal parkeringsplatser inom
aktuell fastighet kan så kallat parkeringsköp tillämpas för att möjliggöra fler
parkeringsplatser. Parkeringsköp innebär här att kommunen civilrättsligt förbinder sig att tillhandahålla erforderligt antal parkeringsplatser i närheten mot
en fastställd avgift. Platserna kan sedan förhyras av den ansökande fastighetsägaren på marknadsmässiga villkor.
Omfattningen av det utrymme som krävs vid bygglovsprövningen bestäms
lämpligen med utgångspunkt i de allmänna riktlinjer för parkering som kommunen har antagit och som slutligen bestäms i detaljplan.
Förslaget i korthet
En fastighetsägare är skyldig att på eller inom den egna fastigheten anordna
utrymme för fordonsparkering för boende, för de som arbetar där eller för besökare inom fastigheten. Bestämmelserna om krav på parkeringsutrymmen
finns i 8 kap. 9 § plan- och bygglagen [2010:900 (PBL)] och innebär att kommunen vid nybyggnation ställer krav om tillskapandet av erforderligt antal
parkeringsplatser inom fastigheten. Vid om- och tillbyggnad av en fastighet
får kommunen i skälig omfattning kräva tillskapandet av ytterligare parkeringsplatser inom fastigheten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i samband med bygglovsansökan om
antalet erforderliga parkeringsplatser för en viss fastighet utifrån en för kommunen fastställd parkeringsnorm. Skulle samhällsbyggnadsnämnden finna
att antalet parkeringsplatser enligt gällande parkeringsnorm inte uppfylls så
ska bygglovsansökan avslås.
Utdragsbestyrkande
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Det kan i vissa fall vid ny-, till- eller ombyggnad finnas svårigheter att anordna tillräckligt antal parkeringsplatser inom den egna fastigheten. När så inte
är möjligt och kommunen tillåter så kan så kallat parkeringsköp tillämpas som
en kollektiv lösning för att möjliggöra parkeringsplatser.
Parkeringsköpet innebär en ekonomisk samverkan där fastighetsägare deltar
finansiellt i anordnandet av en gemensam parkeringsanläggning för flera fastigheter. Parkeringsköpet är en civilrättslig överenskommelse mellan kommunen och berörda fastighetsägare som innebär att kommunen erhåller ett engångsbelopp för varje parkeringsplats som ställs till förfogande enligt avtalet.
Kommunen förbinder sig att tillhandhålla erforderligt antal parkeringsplatser i
nära anslutning till fastigheten. Dessa platser kan sedan förhyras av fastighetsägaren på marknadsmässiga villkor.
Förslaget till parkeringsköp innebär att fastighetsägare vid ny-, till- eller ombyggnad ska erbjudas möjlighet till parkeringsköp på de villkor som fastställs
av kommunen i en parkeringsköpspolicy. Kommunen tillhandahåller erforderligt antal parkeringsplatser i enlighet med ett parkeringsköpavtal. Parkeringsköpsavtal ska handläggas av kommunledningskontoret. Parkeringsköpspolicyn ska gälla och börja tillämpas från och med 2017-08-01.
Samhällsbyggnadsförvaltningens beredning
I Plansam 2017-05-19 framhölls att vid bedömningen av parkeringsbehovet
finns det anledning ta hänsyn till att behov och tillgång på parkeringsplatser i
Borgholms kommun till stor del styrs av säsongsvariationer på platsen. Därför revideras normen för flerbostadshus till mellan 0,2–1,1 bpl per lägenhet
och avgiften vid parkeringsköp revideras till 0,2 prisbasbelopp per bilplats, för
närvarande 8 960 kr.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-08-15 föreslås att
parkeringsköpsavgiften höjs till 0,5 prisbasbelopp för att mera spegla kostnaden för anläggande av parkeringsplats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-08-15 § 295 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att fastställa föreslagen Parkeringsnorm och Parkeringsköpspolicy för Borgholms kommun.
att införa parkeringsköp.
att bestämma parkeringsköpsavgiften till 0,5 prisbasbelopp per bilplats vid
varje tid gällande pris-basbelopp.
att parkeringsköp ska gälla och börja tillämpas från och med 2017-08-01.
att uppdra till kommunledningskontoret att teckna avtal om parkeringsköp.
att parkeringsköpsavgiften reserveras i balansräkningen för framtida byggnationer av parkering.
Det noteras att parkeringsnorm och parkeringsköpspolicy gäller vid nybyggnation och förtätning av bebyggelse, samt att parkeringsköp tidigast kan
tillämpas från och med 2017-10-01.
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

fastställa föreslagen Parkeringsnorm och Parkeringsköpspolicy för
Borgholms kommun.

att

införa parkeringsköp.

att

bestämma parkeringsköpsavgiften till 0,5 prisbasbelopp per bilplats
vid varje tid gällande pris-basbelopp.

att

parkeringsköp ska gälla och börja tillämpas från och med 2017-10-01.

att

uppdra till kommunledningskontoret att teckna avtal om parkeringsköp.

att

parkeringsköpsavgiften reserveras i balansräkningen för framtida
byggnationer av parkering.

_____________________________
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Syfte

Parkeringsnormen med angivna behovstal gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och
som riktlinjer vid bygglovgivning. Målet är att varje fastighetsägare ska ordna parkering efter
det behov som användningen av fastigheten medför. Normen är viktig där utrymmet är
begränsat, t.ex. i tätorten Borgholm.



Ansvar

Det är fastighetsägarens skyldighet att ordna med parkering. Kommunen har ett
övergripande ansvar för parkeringens planering. Bygglovgivaren kan ange vilket behov som
ska tillgodoses.



Användning

Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet bilplatser för verksamheter med olika
ändamål på tomtmark (behovstal). Den gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och
som riktlinjer för vad som krävs vid bygglovgivning. Parkering på gatumark omfattas inte
av parkeringsnormen och minimikravet ska i huvudsak anordnas på tomtmark.
Parkeringsnormen anges som antalet bilplatser (blp) per bostad, per lägenhet, per anställd
eller per 1 000 kvm bruttoarea (BTA).



Behovstal vid bostadshus

Enbostadshus
Behovstalen för parkering vid enbostadshus är det samma oavsett var i kommunen de är
lokaliserade. Enskild parkering ska normalt ske på den egna tomten genom att skapa en bilplats i och en bilplats framför garage/carport. Då gemensam parkering har anordnats finns
möjlighet till samnyttjande varför behovet blir lägre.
 Enbostadshus, parhus, kedjehus, radhus med parkering på egen fastighet = 2 bpl per
bostad.
 Om parkering sker på gemensam yta = minst 1,5 bpl per bostad.
Flerbostadshus
Parkeringsbehovet är beroende av flera faktorer såsom bostadens läge, tillgång till service i
närområdet, kollektivtrafikförsörjning, lägenhetsstorlek och sammansättning, målgrupp,
boendetäthet och förväntat bilinnehav. Behovstalet anges därför bäst som ett spann mellan
två värden. Behovstalen kan anpassas efter det aktuella projektets förutsättningar. Dock
krävs en särskild utredning för att visa hur stora korrigeringar av behovstalen som behövs.
 Flerbostadshus = 0,2 – 1,1 bpl per lägenhet

 Behovstal vid arbetsplatser m. m.
Inom tätort
 Hotell = 10 bpl per 1 000 kvm BTA
 Restaurang = 0,5 bpl per anställd
 Kontor = 0,2 bpl per anställd
 Handel = 0,5 bpl per anställd
 Tillverkning = 0,5 bpl per anställd
 Övrig verksamhet = 10 bpl per 1 000 kvm BTA
Utom tätort
 Hotell = 0,5 bpl per bädd
 Restaurang = 0,2 bpl per sittplats + 0,5 bpl per anställd
 Kontor = 0,2 bpl per anställd
 Handel = 10 bpl per 1 000 kvm + 0,5 bpl per anställd
 Tillverkning = 0,5 bpl per anställd
Övrig verksamhet = 10 bpl per 1 000 kvm BTA
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 Parkeringsköp vid bygglov
Vid beviljande av bygglov för ny- eller ombyggnad tillämpas kommunens parkeringsnorm.
Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet bilplatser för verksamheter med olika
ändamål på tomtmark. Fastighetsägare/byggherre som enligt parkeringsnormen är skyldig
att tillhandahålla visst antal parkeringsplatser men ej kan fullgöra detta själv, kan genom
parkeringsköp istället ”köpa” parkeringsplatser på en annan fastighet. Kommunen kan då
avsätta dessa pengar till att, direkt eller i ett senare skede, anlägga parkeringsplatser i
närheten.

 Avgift per bilplats
Fastighetsägare/byggherre som enligt parkeringsnormen är skyldig att tillhandahålla visst
antal parkeringsplatser men ej kan fullgöra denna skyldighet ska ingå avtal om
parkeringsköp. Ingås avtal med kommunen erläggs en avgift om 0,5 prisbasbelopp per
bilplats varmed skyldigheten enligt parkeringsnormen ska anses fullgjord. Inflytande avgifter
ska avsättas för anläggande av parkeringsplatser. Vid tillämpning av parkeringsköp får
kommunstyrelsen besluta om att ned-sätta avgiftens storlek om särskilda skäl föreligger.
(Fotnot: Prisbasbeloppet år 2017 = 44 800 kr; 0,5 prisbasbelopp = 22 400 kr).

 Drift och underhåll
Kommunala parkeringsplatser kan upplåtas med parkeringstillstånd i samutnyttjade
anläggningar på tomtmark (enskilt område) eller i ett eller flera plan över eller under offentlig
(allmän) plats. För parkeringstillståndet tar kommunen dessutom ut en avgift som täcker drift
och underhåll av parkeringsanläggning, övervakning samt administration.

 Avstånd
Parkeringsplatser ska finnas i parkeringsanläggning som ligger inom 500 meter från aktuell
fastighet.

 Tidpunkt
I avtalet för parkeringsköp skall anges när parkeringsplatserna kommer att vara tillgängliga
för bilparkering (om det inte redan finns färdigställda parkeringsplatser).

 Inskrivning
Eftersom parkeringsköp belastar den fastighet som utnyttjas för att tillgodose behovet av
parkering måste parkeringsköpavtalet inskrivas i fastighetsregistret hos Lantmäteriet.
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OBS! Omfattar EJ parkeringsbestämmelser på gatumark.
Innehåller endast delar av en kommande
parkeringspolicy för Borgholms kommun.

PM om Parkeringsnorm och Parkeringsköp
med förslag till
• Parkeringsnorm i Borgholm
• Parkeringsköpspolicy i Borgholm
samt
• Handläggningsrutiner för parkeringsköp
• Avtalsmall för parkeringsköp
Redigerade av Anders Heidenfors Enquist för
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholms kommun 2017-05-03

Sammanfattning:
Borgholms kommun kan i en parkeringsnorm bestämma behovet av antalet bilplatser vid detaljplaneläggning och bygglovgivning.
Kommunen avser möjliggöra parkeringsköp i samband med byggnationer där fastighetsägaren inte kan uppfylla parkeringsbehovet på den egna tomten. Parkeringsköp
innebär att fastighetsägaren mot en fastställd avgift erhåller parkeringsyta i en kommunal anläggning.
Denna promemoria har tagits fram för att tillgodose nödvändiga beslutsunderlag och
ger förslag på utformningen av de kommunala riktlinjer som krävs för att tillämpa parkeringsköp.
För en övergripande parkeringspolicy som även omfattar parkering på gatumark
krävs ytterligare utredning (ej i denna PM).
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1. Sammanfattning
1.1 (Kap. 2) Inledning
Här anges lagstöd för grundläggande regler och befogenheter samt syftet med denna PM.

1.2 (Kap. 3) Parkeringsnorm: Utgångspunkter
I kap. 3 återfinns resonemang och beräkningar kring behovstal som utgör parkeringsnormens
utgångspunkter. Huvudsakligt källmaterial har hämtats ur skriften Malmö stadsbyggnadskontor: Parkeringspolicy och parkeringsnorm 2010 (se länk kap. 9). Malmös slutsatser grundar sig
på utredningar som omfattar resvaneundersökningar, biltrafikmätningar, bilinnehav och kollektivtrafikens betydelse. Materialet har bearbetats och anpassats för Borgholm förutsättningar.
Bilplatsbehovet fås som en funktion av förväntad biltäthet multiplicerad med förväntad boendetäthet (boende per lägenhet).

1.3 (Kap. 4) Parkeringsnorm i Borgholm – förslag
Innehåller ett förslag på Parkeringsnorm. Det är de riktlinjer som fastighetsägarna ska följa
för att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna avgöra om kraven i PBL är uppfyllda vad gäller
antalet parkeringsplatser. Parkeringsnormen anger ett minimikrav (behovstal) för antalet bilplatser för olika ändamål på tomtmark. Normen gäller som vägledning vid detaljplaneläggning
och som riktlinjer för vad som krävs vid bygglovgivning. Parkering på gatumark omfattas inte
av parkeringsnormen och minimikravet ska i huvudsak anordnas på tomtmark. Parkeringsnormen anges som antalet bilplatser (blp) per bostad, per lägenhet, per anställd eller per 1 000
kvm bruttoarea (BTA). Behovet av bilplatser varier över tid i samband med bilinnehav och antal
besökare. Vägledande för bedömningen av behovet i Borgholm har varit Malmö stadsbyggnadskontors Parkeringspolicy och Parkeringsnorm 2010.

1.4 (Kap. 5) Parkeringsköp: Bakgrund
Kapitel 5 innehåller bakgrundsinformation med rättsliga utgångspunkter och Boverkets riktlinjer samt ekonomiska utgångspunkter som anläggningskostnader m.m.
Parkeringsköp med kommunal medverkan har tillämpats sedan 1950-talet. Frågan har utretts
och belysts i olika sammanhang som t.ex. i SOU 1968:18, SOU 1989:23, prop. 1985/86:1 s.
247, prop. 1985/86:1 bil. s. 248 och prop. 1990/91:146. Gemensamt för de olika utredningarnas slutsatser är att det är fullt möjligt för kommunen att erbjuda parkeringslösningar genom
att fastighetsägaren finansiellt deltar i en gemensam parkeringsanläggning. Kommunen erbjuder fastighetsägarna parkeringsutrymmen i kommunala parkeringsanläggningar, dvs. anläggningar som uppförts av kommunen själv eller av ett kommunalt parkeringsbolag.

1.5 (Kap 6) Parkeringsköpspolicy i Borgholm – förslag
Innehåller förslag till en Parkeringsköpspolicy som ska vara en del av kommunens allmänna
riktlinjer för parkering och som ingår i kommunens normala trafikplanering. Riktlinjerna kan
lämpligen redovisas i kommunens översiktsplan och preciseras i framtida detaljplaner.
Förslaget innebär att en fastighetsägare/byggherre som enligt parkeringsnormen är skyldig att
tillhandahålla visst antal parkeringsplatser men ej kan fullgöra denna skyldighet ska erbjudas
ingå avtal om parkeringsköp. Ingås avtal med kommunen erläggs en avgift om 2 prisbasbelopp per bilplats varmed skyldigheten enligt parkeringsnormen ska anses fullgjord. Inflytande avgifter skall avsättas för anläggande av parkeringsplatser. (Fotnot: Prisbasbeloppet år
2017 = 44 800 kr; 2 prisbasbelopp = 89 600 kr).

1.6 (Kap. 7) Parkeringsköp: Handläggningsrutiner
Förslag till handläggningsrutiner om och när parkeringsköp ska tillämpas

1.7 (Kap. 8) Parkeringsköp: Avtalsmall
En Avtalsmall för parkeringsköpsavtal. Innehållet kommenteras i kap. 5, särskilt i kap. 5.13.
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2. Inledning
2.1 Parkering på tomtmark
En fastighetsägare är skyldig att anordna så att det på tomten eller i närheten av den i skälig
utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. [8 kap. 9 §
plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)]. Det är således reglerat i PBL hur parkering ska anordnas. Huvudregeln är att all parkering ska ske på den egna tomten eller i närheten av denna.
Regeln gäller inte bara tomter som ska bebyggas utan även bebyggda tomter och vid om- och
tillbyggnad som kräver bygglov. Det är kommunens skyldighet att tillse att kravet på anordnandet av parkeringsutrymme uppfylls.

2.2 Kommunens befogenheter
Kommunen får i en detaljplan bestämma vilka krav som ska uppfyllas för parkering, lastning
och lossning med hänsyn till PBL 8 kap. 9 § första stycket punkt 4, samt placeringen och
utformningen av parkeringsplatser, och att viss mark eller vissa byggnader inte får användas.

2.3 Samhällsbyggnadsnämnden
Inom Borgholms kommun är samhällsbyggnadsnämnden den myndighet som i samband med
bygglovsprövning har att bevaka att de i lag angivna kraven uppfylls. Omfattningen av utrymme
för parkering som krävs vid bygglovsprövningen bestäms lämpligen med utgångspunkt i de
allmänna riktlinjer för parkering som kommunen bör ange.

2.4 Normer och riktlinjer
Borgholms kommun får i en parkeringsnorm bestämma det antal bilplatser (behovstal) som
ska vara vägledande vid detaljplaneläggning och som riktlinjer vid bygglovgivning.
Kommunen har möjlighet att tillämpa s. k. parkeringsköp (se kap. 2.5) i samband med byggnationer där parkeringsmöjligheter inte kan tillgodoses på den egna tomten av fastighetsägaren, eller att fastighetsägaren själv väljer att genomföra parkeringsköp i den mån detta möjliggörs av kommunen.

2.5 Parkeringsköp
Parkeringsköp innebär att en fastighetsägare/byggherre som vid ny- eller ombyggnad inte kan
tillhandahålla det antal parkeringsplatser han enligt normen är skyldig till, istället kan köpa
dessa av kommunen. Kommunen kan då avsätta dessa pengar till att, direkt eller i ett senare
skede, anlägga parkeringsplatser på kommunal mark i närheten av byggnationen. Förfarandet
innebär att kommunen erbjuder fastighetsägaren att delta finansiellt i en gemensam anläggning. För att uppfylla sin skyldighet att anordna parkeringsutrymme ingår därför fastighetsägaren ett avtal om parkeringsköp med kommunen som civilrättslig part. Därefter prövar kommunen, som myndighet, om fastighetsägaren uppfyllt kraven. Kommunen har således dubbla roller.

2.6 Beslutsunderlag
Denna promemoria har tagits fram för att tillgodose nödvändiga beslutsunderlag och förslag
på utformningen av de kommunala riktlinjer som krävs för att genomföra parkeringsköp inom
Borgholms kommun.
Kapitel 4 Parkeringsnorm i Borgholm samt kapitel 6 Parkeringsköpspolicy i Borgholm föreslås
efter godkännande i kommunfullmäktige gälla som styrdokument. Promemorian samt tillkommande tjänsteskrivelse utgör därvid beslutsunderlag.
I framtiden bör kommunen ta ett helhetsgrepp över parkeringsfrågan, genom utredningsarbete
omfattande även gatumarksparkeringen, vilket ger en parkeringspolicy (ej i denna PM).
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3. Parkeringsnorm: Utgångspunkter
3.1 Parkeringsnorm för bil
3.1.1 Bostäder
Enbostadshus
Behovstalen för parkering vid enbostadshus är det samma oavsett var i kommunen de är lokaliserade. Enskild parkering ska normalt ske på den egna tomten genom att skapa en bilplats i och en bilplats framför garage/carport. Då gemensam parkering har anordnats finns
möjlighet till samnyttjande varför behovet blir lägre.
Enbostadshus
Boende
Besökande
Totalt

Enskild
bpl/lgh
2,0
2,0

Gemensam
bpl/lgh
1,4
0,1
1,5

Flerbostadshus
Parkeringsbehovet är beroende av flera faktorer såsom bostadens läge, tillgång till service i
närområdet, kollektivtrafikförsörjning, lägenhetsstorlek och sammansättning, målgrupp, boendetäthet och förväntat bilinnehav. Behovstalet anges därför bäst som ett spann mellan två
värden.
Flerbostadshus
bpl/lgh
Boende
0,5 – 1,0
Besökande
0,1
Totalt
0,6 – 1,1
Spannet ger en flexibilitet att anpassa behovstalen efter det aktuella projektets förutsättningar.
I normalfallet ligger spannet mellan 0,7 – 1,0 (exkl. besöksparkering) men om extraordinärt
goda förutsättningar föreligger eller skapas, kan spannet sträcka sig ner till 0,5 bpl/lgh. Även
då byggnaden/området rymmer en betydligt större andel en- och tvårummare än vad som är
normalt kan normvärdet bli lägre än 0,7 bpl/lgh. Det krävs dock en särskild utredning för att
visa hur stora korrigeringar av behovstalen som behöver göras. Besöksparkering måste anordnas så att den blir allmänt tillgänglig.
Angivandet av ett spann ställer höga krav både på byggherren och på samhällsbyggnadsförvaltningen. Redan i detaljplanearbetet måste behovet klargöras i samarbete mellan byggherren och kommunen. Större ansvar och engagemang leder dock till bättre kunskap i ett tidigt
skede, vilket underlättar bygglovsprocessen, där det slutliga behovet och lösningen fastläggs.
Normen anger ingen skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt.
3.1.2 Student - och ungdomsboende
Bilinnehavet bland studenter och ungdomar är i regel betydligt lägre än bland övriga invånare.
I de fall de bor i särskilda boendeformer finns det möjlighet att anpassa normen efter parkeringsbehovet. Besöksparkeringen är inkluderad i nedanstående behovstal.
Studentrum/Pentryrum: 0,15 bpl/rum
3.1.3 Äldreboende
I begreppet äldreboende ryms både boende med och utan tillhörande vård. Vid äldreboende
utan tillhörande vård, typ seniorboende 55+, ställs samma krav på boendeparkering som för
flerfamiljshus. Det betyder att parkeringsbehovet varierar med lägenhetsstorlekarna. Består
äldreboendet av en- och tvårumslägenheter med visst vårdbehov krävs 0,2 bpl/lgh och 0,1
bpl/lgh för besök, totalt 0,3 bpl/lgh. Vid äldreboende med i huvudsak vårdfunktion krävs endast
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parkering för de anställda och besökande. En särskild parkeringsutredning erfordras vid planering för äldreboende. Särskild hänsyn måste då tas till det större behovet av parkeringsplatser för funktionshindrade.
3.1.4 Arbetsplatser
Ungefär en tredjedel av Borgholms arbetsplatser innehas av boende utanför kommunen. Inpendlingen är störst från Mörbylånga och Kalmar. Det kan antas att inpendlarna använder
bilen oftare vid arbetsresor jämfört med borgholmsborna.
Inom olika verksamheter kan arbetstätheten (antalet anställda per 1 000 m2 BTA) variera kraftigt, framförallt inom handel och industri. Normtalet anges därför per anställd. I början av planprocessen är antalet anställda inte alltid känt. I det skedet kan antalet bpl/1 000 m2 BTA användas som stöd. I normvärdet ingår inte behovet av parkering för tjänstebilar som enbart
används i tjänsten.
Behovet av besöks- och kundparkering varierar kraftigt beroende på byggnadens funktion.
Inom tätort är normtalet 0,2 bpl/anställd och utom tätort 0,3 bpl/anställd.
Kontor

Inom tätort Utom tätort
bpl/1 000 m2 bpl/1 000 m2
Arbetsplatser 1)
8
12
Kund/besök 2)
1
2
Totalt
9
14
bpl/anställd
0,2
0,3
1) Normalt 30 – 50 anställda/1 000 m2. Behovet är beräknat på 40 anställda/1 000 m2.
2) 4 bpl/1000 m2 vid friliggande bilorienterat läge
Handel

Inom tätort Utom tätort
bpl/1 000 m2 bpl/1 000 m2
Arbetsplatser 1)
3
4,5
Kund/besök 2)
15
15
Totalt
18
19,5
bpl/anställd
0,2
0,3
1) Normalt 10 – 20 anställda/1 000 m2. Behovet är beräknat på 15 anställda/1 000 m2.
2) 20 – 70 bpl/1 000 m2 vid större bilorienterat läge, särskild utredning erfordras.
Industri

Inom tätort Utom tätort
bpl/1 000 m2 bpl/1 000 m2
Arbetsplatser 1)
3
4,5
Kund/besök 2)
bpl/anställd
0,2
0,3
1) Normalt 10 – 20 anställda/1 000 m2. Behovet är beräknat på 15 anställda/1 000 m2.
2) Antalet besökande är svårbestämbart. Särskild utredning erfordras.
3.1.5 Utbildning
För anställdas parkeringsbehov vid skolor gäller samma normvärden och zonindelning som för
alla andra verksamheter. Elevernas parkeringsbehov varierar kraftigt beroende på utbildningsnivå och upptagningsområde. En särskild utredning krävs för att beräkna skolors parkeringsbehov.
Den stora efterfrågan på förskolor som för tillfället råder har gjort det angeläget att tydliggöra
parkeringsbehovet för verksamheten.
Inom tätort Utom tätort
Förskolor
bpl
bpl
4 avdelningar 1)
3
4
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6 avdelningar 1)
4
Angöring/avd.
1,5
bpl/anställd
0,2
1) Behovet är beräknat på 3,5 anställda/avdelning.

6
2,5
0,3

Vid förskolor accepteras angöring av varutransporter på gatan. Vid nybyggnad av förskolor i
befintlig stadsmiljö accepteras personbilsangöring på gatan förutsatt att det inte går att ordna
på tomten. Detta i enlighet med PBL 3 kap 15§.
3.1.6 Särskilda besöksmål
Vissa verksamheter är särskilt besöksintensiva. I nedanstående tabell anges behovet för två
relativt vanliga besöksmål. Det är viktigt att även tillgodose behovet av lastning och lossning
vid de olika verksamheterna.
Inom tätort Utom tätort
Kund/Besök
bpl/1 000 m2 bpl/1 000 m2
Restauranger 1)
25
25
Hotell 2)
7
10
1) Vid bilorienterade lägen erfordras särskild utredning.
2) 25 bpl/1 000 m2 vid friliggande bilorienterat läge, särskild utredning erfordras.
För verksamheter som inte är så vanligt förekommande är det svårare att ange bilplatsbehovet.
Normalt behöver en särskild utredning göras. Nedan angivna värden anger dock en utgångspunkt för diskussion kring bilplatsbehovet.
3.1.7

Biograf och Teater
0,1 bpl/sittplats eller 50 bpl/1 000 m2

3.1.8

Sport- och idrottsanläggningar
0,1 – 0,3 bpl/besökande
0,2 – 0,4 bpl/idrottande

3.1.9

Kyrkor, moskéer, synagogor eller liknande
0,05 bpl/sittplats eller 25 bpl/1 000 m2

Antalet besökande och kunder till hantverk, partihandel, sjukhus, vårdcentraler är så svårbestämbara att inget riktvärde anges. Särskild utredning erfordras.
3.1.10 Parkering för rörelsehindrade
Det finns skäl att ta särskild hänsyn till vissa behovsgrupper, grupper som ställer större krav
på parkeringsmöjligheterna än andra. Mellan 2 % och 3 % av samtliga bilplatser, dock minst
en, ska därför anpassas för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd. Bilplatserna ska
vara fem meter breda, om inte intilliggande yta kan användas. Parkeringsplatserna ska förläggas nära entrén och utmärkas för just rörelsehindrade. Gångavståndet bör inte överstiga
25 meter.
3.1.11 Samnyttjande av parkering
En bilplats kan nyttjas av flera olika bilister om anspråken på platsen sker vid olika tidpunkter.
Nedanstående tabell används för att beräkna samnyttjandet av platserna. Vid samnyttjandet
får inte det totala antalet bilplatser understiga det enskilda behovet för respektive lokalkategori.
För boende vardagar 10 – 16 gäller en beläggning på 75 %.
Beläggning i procent
Kategori
Bostäder
Boende

Vardag
10 – 16

Fredag
16 – 19

Lördag
10 – 13

Natt

55 – 75

55

50

80 – 90
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Besökande
Kontor
Butiker
Industrier
Skolor
Hotell
Restauranger

30
60 – 80
40
60 – 80
90
50
75

70
20
80 – 90
10
10
50
40

40
10
100
5
5
30
60

50
10
10
80
-

3.1.12 Behovstal vid ombyggnad
Kravet på bilplatsbehov vid ombyggnad beräknas på samma sätt som vid nybyggnad. Normalt erfordras endast ett tillskott av bilplatser som motsvarar differensen av det enligt parkeringsnormen angivna behovet före respektive efter ombyggnaden, under förutsättning att parkeringsplatser finns. Det kan medföra att parkeringsnormen inte föreskriver något ytterligare
behov. En korrigering med hänsyn till bostädernas storlek kan behöva göras. Finns inga parkeringsplatser behövs en särskild utredning.
En del av Borgholms utbyggnad kommer att ske genom förtätning, t ex genom vindsinredningar, påbyggnader av befintliga hus, bebyggelse på gårdar och på nuvarande gatumark. Det
är då viktigt att beakta det ökade parkeringsbehovet som ofta inte går att lösa på den egna
tomten. Längre gångavstånd till parkeringen bör därför kunna accepteras.
3.1.13 Gångavstånd till parkering
Med gångavstånd menas avståndet mellan parkeringsplatsen och målet/bostaden. Gångavståndet är en viktig faktor vid parkeringens lokalisering. Vid nybebyggelse av bostäder accepteras ett längsta gångavstånd på 500 meter. Vid förtätning i befintlig stadsmiljö bör, med hänsyn till eventuella svårigheter att finna lämpliga parkeringsytor, längre gångavstånd kunna godtas.
Rekommenderade längsta gångavstånd för olika parkeringskategorier:
Kategori
Max gångavstånd
Boende
500 meter
Arbete
800 meter
Besökande
Bostäder 200 meter
Butiker 300 meter
Angöring 75 meter
3.1.14 Utformning av parkeringsplatser
Ett parkeringshus och en parkeringsplats ska planeras och placeras så att närboende inte
upplever sig störda av vare sig bilanvändningen eller anläggningens gestaltning.
3.1.15 Gestaltning
Parkeringshus ska byggas så att de anpassas efter stadsbilden. I centralt belägna parkeringshus ska därför utrymmen längs den första och oftast även den andra våningens fasader ges
en annan användning t ex med lokaler för kontor, handel eller dylikt. Även mindre centralt
belägna parkeringshus ska byggas på sådant sätt (t ex med högre takhöjd) att en flexibel användning av åtminstone det nedre planet är möjligt.
Stor omsorg ska även läggas vid markparkeringens estetiska gestaltning. De ska utformas så
att de anpassas efter omgivningen och ambitionen ska vara att åstadkomma parkeringar med
inslag av planteringar eller andra gröna element.
Parkeringsplatser ska som huvudregel inte placeras på innergårdar eftersom ytan behövs till
andra funktioner och som rekreationsyta för de boende.
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För att få så mycket grönska som möjligt ska, där det bedöms lämpligt, ett system med grönytefaktor tillämpas vid nybyggnation av parkeringsanläggningar. Systemet innebär att byggherren kompenserar hårdgjorda ytor med grönytor. Exempel på åtgärder är genomsläppliga ytor
med planteringar samt svackdiken på markparkeringar. Ett parkeringshus kan förses med
grönt tak och ”gröna väggar”, d.v.s. kläng- och klätterväxter. Parkeringshus kan även med
fördel förses med t. ex. fågel- och/eller fladdermusholkar.
Underjordiska garage ska anläggas så att trivsamma, tysta och gröna gårdar kan skapas.
För att underlätta skapandet av friytor bör parkeringsköp/avlösen användas i så stor utsträckning som möjligt.
3.1.16 Dagvattenhantering
På parkeringsytor sker en ansamling av föroreningar från markbeläggning och från fordon. I
samband med nederbörd följer föroreningarna med dagvattnet. Dagvatten från parkeringsytor
ska därför genomgå rening. Mindre parkeringsytor på småhus- eller flerbostadshustomter ska
i första hand avvattnas till intilliggande gräsytor. I andra hand ska avvattningen ske med öppna
dagvattenbrunnar eller perforerade dagvattenledningar till diken i lämplig terräng och som sista
utväg till dagvattensystemet.
Dagvatten från större parkeringsytor på företags- och industritomter samt från parkeringshus
ska ledas till ett utjämningsmagasin eller en dagvattendamm med inbyggd rening, t ex en makadamvall eller vegetation. På områden med risk för oljespill eller läckage ska det installeras
bensin- och oljeavskiljare.
3.1.17 Störningar
Det ska läggas stor vikt vid att minska risken för störningar från bilstrålkastarnas ljuskäglor,
avgaslukt och buller. Åtgärderna får anpassas efter respektive projekt.
3.1.18 Trygghet och säkerhet
Belysning, färgsättning och öppenhet är viktiga redskap för att skapa trygghet för den som
parkerar i parkeringsanläggningar. Larm, nödtelefoner, väl markerade utrymningsvägar och
eventuellt övervakning är exempel på åtgärder som höjer såväl säkerheten som tryggheten.
Åtgärderna ska fungera även för personer med t ex begränsad syn och hörsel. Tillgängligheten
för utryckningsfordon ska också uppmärksammas.

3.2 Parkeringsnorm för motorcykel
3.2.1 Bostäder
Enbostadshus
För enbostadshus gäller inga normvärden för motorcykelparkering. De boende i enbostadshus
parkerar sina motorcyklar och EU-mopeder på den egna tomten i den omfattning de finner
lämpligt.
Flerbostadshus
Det är svårt att ange ett normvärde för motorcyklar. Ett riktvärde kan vara 8 – 10 % av bilplatsbehovet. Då det krävs 100 bilplatser tillkommer således 8 – 10 parkeringsplatser för motorcyklar och mopeder. Det motsvarar en yta som är lika stor som tre bilplatser.
3.2.2 Arbetsplatser
Motorcykelparkering vid arbetsplatsen får utredas från fall till fall. Behovet av besöks- och
kundparkering varierar beroende på byggnadens funktion. Stora målpunkter såsom köpcentra
och kollektivtrafikknutpunkter får studeras i en särskild utredning.
text
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3.3 Parkeringsnorm för cykel
3.3.1 Bostäder
Enbostadshus
För enbostadshus gäller inga normvärden för cykelparkering. De boende i enbostadshus parkerar sina cyklar på den egna tomten i den omfattning de finner lämpligt.
Flerbostadshus
För att förenkla för fler att använda cykel bör det finnas en cykelplats per boende samt plats
för besökande. I genomsnitt bor det ca 2 personer i en lägenhet. Tillsammans med behovet av
besöksparkering bedöms det totala behovet av cykelplatser uppgå till 2,5 cpl/lgh. Minst en
cpl/lgh ska vara lättillgänglig.
Cykelplatsbehov: 2,5 cpl/lgh
3.3.2 Studentboende
Studentbostäder är oftast relativt små och antalet boende är därför lägre än i ”vanliga” lägenheter. Cykelplatsbehovet bedöms till 1,5 cpl/lgh. Minst en cpl/lgh ska vara lättillgänglig.
Cykelplatsbehov: 1,5 cpl/lgh
3.3.3 Äldreboende
Vid äldreboende utan tillhörande vård, typ seniorboende 55+, ställs samma krav på cykelparkering som för flerfamiljshus.
Består äldreboendet av en- och tvårumslägenheter med visst vårdbehov krävs 1,0 cpl/lgh. Vid
äldreboende med i huvudsak vårdfunktion krävs endast parkering för de anställda och besökande. En särskild utredning erfordras vid planering för äldreboende.
3.3.4 Arbetsplatser
Cykeln är ett alternativ till bilen och ska därför erbjudas goda parkeringsmöjligheter i anslutning
till arbetsplatsen. Det är särskilt angeläget att besöksparkeringen är lättillgänglig.
Andelen arbetsresor som sker med cykel varierar i olika områden. Andelen cyklister bland
besökarna/kunderna bedöms vara densamma som för de anställda. Inom tätort är behovet 0,4
cpl/anställd och besökande, utom tätort är motsvarande värde 0,3
3.3.5 Kontor
Olika typer av kontor har varierande antal anställda per 1 000 m2 BTA samt varierande besöksfrekvens. I normtabellen nedan anges ett intervall för arbetstätheten medan ett schablonvärde ges för besökande. I planeringsskedet beräknas erforderligt antal cykelplatser med hänsyn till dels förväntat antal anställda per 1 000 m2 BTA dels besöksfrekvens. Om antalet anställda per 1 000 m2 BTA kraftigt skiljer sig från det normala krävs en särskild parkeringsutredning.
Inom tätort
Utom tätort
Kontor
cpl/1 000 m2
cpl/10 00 m2
Anställda 1)
16
12
Besök 2)
2
1
Totalt
18
13
cpl/anst o besök
0,4
0,3
1) Normalt 30 – 50 anställda/1 000 m2. Behovet är beräknat på 40 anställda/1000 m2.
2) Normalt 3 – 6 besökande/1 000 m2. Behovet är beräknat på 4,5 besökande/1000 m2.
3.3.6 Handel
Vid nya handelsetableringar varierar antalet kunder kraftigt beroende på vilken typ av handel
som är aktuell. Det ger vida skillnader i antalet besökare per 1 000 m2 BTA. Vid försäljning av
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skrymmande varor och/eller då handelsetableringen är lokaliserad i stadens utkant är behovet
av cykelparkering oftast mindre än vad normen anger. Vid sådana fall bör en särskild utredning
göras.
Inom tätort
Utom tätort
Handel
cpl/1 000 m2
cpl/1 000 m2
Anställda 1)
6
4,5
Besök 2)
24
18
Totalt
30
22,5
cpl/anst. o. besök
0,4
0,3
1) Normalt 10 – 20 anställda/1 000 m2. Behovet är beräknat på 15 anställda/1 000 m2.
2) Normalt 30 – 90 besökande/1 000 m2. Behovet är beräknat på 60 besökande/1 000 m2.
3.3.7 Industri
Antalet anställa per 1 000 m2 BTA kan variera kraftigt beroende på vilken typ av industri som
är aktuell. Med anledning av detta kan erforderligt antal cykelplatser per 1 000 m2 BTA skilja
sig från nedan angivna. Vid sådana fall krävs en särskild parkeringsutredning. Även då det
förväntas bli en besöksintensiv verksamhet behövs en särskild utredning.
Inom tätort
Utom tätort
Industri
cpl/1 000 m2
cpl/1 000 m2
Anställda 1)
6
4,5
Besök
Totalt
6
4,5
cpl/anst.
0,4
0,3
1) Normalt 10 – 20 anställda/1 000 m2. Behovet är beräknat på 15 anställda/1 000 m2.
3.3.8 Utbildning
Behovet av cykelparkering vid skolor varierar beroende på utbildningsnivån. Till förskolorna är
det få elever som cyklar. Normtalen utgår istället från de anställdas och föräldrars behov. Observera att behovet av plats för cykelkärror och lastcyklar är extra stort vid förskolor.
Inom tätort
Förskola
cpl
4 avdelningar 1)
6
6 avdelningar 1)
8
Besök/avdelning
2
cpl/anst.
0,4
1) Behovet är beräknat på 3,5 anställda/avdelning.

Utom tätort
cpl
4
6
2
0,3

För övriga utbildningar är det svårt att ange cykelplatsbehovet men i grundskolan förväntas
andelen cyklande elever öka med högre årskurs.
Normalt behöver en särskild utredning göras. Det gäller inte minst för eftergymnasial utbildning
där upptagningsområdet kan variera kraftigt. Nedan angivna värden anger dock en utgångspunkt för diskussion kring cykelplatsbehovet. I normtalet för utbildningsinstitutioner är personalens behov av cykelplatser inkluderat.
Grundskola: 30 – 70 cpl/100 elever.
Gymnasium: 60 – 80 cpl/100 elever.
3.3.9 Vårdinstitutioner
För anställdas parkering vid vårdinstitutioner gäller samma normvärden (cpl/anställd) och zonindelning som för övriga verksamheter. Olika former av vård har olika stort behov av cykelparkering för besökande. Institutioner för sjukvård har det största behovet medan vårdhem har
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ett lägre. Ett intervall för parkeringsbehovet används med hänsyn till detta. Särskild utredning
för behovet av antal cykelplatser krävs oftast vid planering av olika vårdinstitutioner.
Cykelplatsbehov: 10 – 50 cpl/100 sängplatser.
3.3.10 Särskilda besöksmål
För kunder och besökare anges här vissa riktvärden men en särskild utredning är oftast erforderlig och ger ett mer rättvist och riktigt behovstal för cykelparkering vid olika anläggningar.
För anställdas parkering gäller samma normvärden (cpl/anställd) och zonindelning som för
övriga verksamheter.
3.3.11 Idrottsanläggningar, gym och rekreation
Olika former av idrottsanläggningar och rekreationsområden har olika stort behov av cykelparkering.
Cykelplatsbehov: 20 – 40 cpl/100 besökare (åskådarplatser).
3.3.12 Nöjesanläggningar
Behovstalet för antal cykelplatser är störst vid konserthallar och centrala discon, något lägre
vid biografer och undre delen av intervallen gäller för teatrar. Behovstalet anges i antal cykelplatser per åskådarplatser.
Inom tätort
Utom tätort
Nöjesanläggning
cpl/100 platser
cpl/100 platser
20 – 35
5 – 10
3.3.13 Kollektivtrafikknutpunkter, samlingslokaler och övriga anläggningar
Särskild utredning krävs.
3.3.14 Utformning av cykelparkeringsplatser
Besöksparkering kan under särskilda omständigheter tillgodoses på allmän platsmark. Cykelparkering ska planeras in från början så att det slipper tillföras i efterhand. Med cykeln når man
mycket nära sitt mål. Felaktigt och ogenomtänkt parkerade cyklar kan dock orsaka problem för
synsvaga och andra grupper i samhället.
Cykelparkeringens placering och utformning är avgörande för hur väl de kommer att utnyttjas.
Cykelparkeringar ska både vara bekväma och se inbjudande ut. Observera att allt fler har
cykeln som enda färdmedel eller som ersättning för en andra bil och att trehjuliga lastcyklar
och cykelkärror därför blivit allt vanligare. Ökad cykeltrafik ligger i linje med en hållbar samhällsutveckling och ska uppmuntras. Cykelparkeringar skall därför i huvudsak vara väderskyddade, och gratis. Parkeringarna ska också vara trygga, säkra, utformade så att de är både
inbjudande och tillgängliga, bl. a. genom att de är rensade från gamla övergivna cyklar.
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4. Parkeringsnorm i Borgholm – förslag
4.1 Syfte
Parkeringsnormen med angivna behovstal gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och
som riktlinjer vid bygglovgivning. Målet är att varje fastighetsägare ska ordna parkering efter
det behov som användningen av fastigheten medför. Normen är viktig där utrymmet är begränsat, t.ex. i tätorten Borgholm.

4.2 Ansvar
Det är fastighetsägarens skyldighet att ordna med parkering. Kommunen har ett övergripande
ansvar för parkeringens planering. Bygglovgivaren kan ange vilket behov som ska tillgodoses.

4.3 Användning
Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet bilplatser för verksamheter med olika ändamål på tomtmark (behovstal). Den gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och som
riktlinjer för vad som krävs vid bygglovgivning. Parkering på gatumark omfattas inte av parkeringsnormen och minimikravet ska i huvudsak anordnas på tomtmark. Parkeringsnormen anges som antalet bilplatser (blp) per bostad, per lägenhet, per anställd eller per 1 000
kvm bruttoarea (BTA).

4.4 Behovstal vid bostadshus
Enbostadshus
Behovstalen för parkering vid enbostadshus är det samma oavsett var i kommunen de är lokaliserade. Enskild parkering ska normalt ske på den egna tomten genom att skapa en bilplats i och en bilplats framför garage/carport. Då gemensam parkering har anordnats finns
möjlighet till samnyttjande varför behovet blir lägre.
• Enbostadshus, parhus, kedjehus, radhus med parkering på egen fastighet = 2 bpl per
bostad.
• Om parkering sker på gemensam yta = minst 1,5 bpl per bostad.
Flerbostadshus
Parkeringsbehovet är beroende av flera faktorer såsom bostadens läge, tillgång till service i
närområdet, kollektivtrafikförsörjning, lägenhetsstorlek och sammansättning, målgrupp, boendetäthet och förväntat bilinnehav. Behovstalet anges därför bäst som ett spann mellan två
värden. Behovstalen kan anpassas efter det aktuella projektets förutsättningar. Dock krävs en
särskild utredning för att visa hur stora korrigeringar av behovstalen som behövs.
• Flerbostadshus = 0,6 – 1,1 bpl per lägenhet

4.5 Behovstal vid arbetsplatser m. m.
Inom tätort
• Hotell = 10 bpl per 1 000 kvm BTA
• Restaurang = 0,5 bpl per anställd
• Kontor = 0,2 bpl per anställd
• Handel = 0,5 bpl per anställd
• Tillverkning = 0,5 bpl per anställd
• Övrig verksamhet = 10 bpl per 1 000 kvm BTA
Utom tätort
• Hotell = 0,5 bpl per bädd
• Restaurang = 0,2 bpl per sittplats + 0,5 bpl per anställd
• Kontor = 0,2 bpl per anställd
• Handel = 10 bpl per 1 000 kvm + 0,5 bpl per anställd
• Tillverkning = 0,5 bpl per anställd
• Övrig verksamhet = 10 bpl per 1 000 kvm BTA
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5. Parkeringsköpspolicy: Bakgrund
5.1 Parkeringsköp – Vad är det?
Parkeringsköp innebär att en byggherre som vid ny- eller ombyggnad på en fastighet inte kan
tillhandahålla det antal parkeringsplatser han enligt normen är skyldig till, istället kan ”köpa”
dessa av kommunen. Kommunen kan då avsätta dessa pengar till att, direkt eller i ett senare
skede, anlägga parkeringsplatser på annan mark i närheten.

5.2 Rättslig utgångspunkt
Bestämmelser om krav på parkeringsutrymme finns i 8 kap. 9 – 11 §§ PBL: ”En obebyggd tomt
som ska bebyggas ska ordnas så att det på tomten, eller i närheten av den, i skälig utsträckning
finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. Detta ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd. Vid ändring av byggnad för vilket det krävs
lov eller anmälan ska detta tillämpas i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper. Tillämpningen av dessa bestämmelser är
en fråga för samhällsbyggnadsnämnden.”

5.3 Reglering i detaljplan
Enligt 4 kap. 13 § PBL får kommunen i detaljplan bestämma vilka krav som behövs för att
ordna utrymme för parkering, lastning och lossning, placering och utformning av parkeringsplatser, samt att viss mark inte får användas för parkering. Detaljplanen kan också reglera var
parkeringsplatserna ska ligga, att parkering ska ordnas på vissa fastigheter som gemensamhetsanläggning eller via parkeringsköp.

5.4 Boverkets riktlinjer
Boverkets riktlinjer anger att bygglovsprövningen bör ha kommunens parkeringsnorm som
utgångspunkt. Fastighetsägaren kan antingen själv lösa parkeringsfrågan eller ordna en gemensamhetsanläggning i samverkan med andra fastighetsägare eller delta finansiellt i en av
kommunen eller privat fastighetsägare anordnad parkering genom avtal om parkeringsköp.
Det ska alltid röra sig om ett utrymme av bestämd storlek och bestämt läge i närheten av den
aktuella bygglovprövade platsen men kan anges som viss andel av en bestämd anläggning.
Utrymmet måste bibehållas till förmån för fastigheten men behöver inte öronmärkas eller erbjudas exklusivt. Det räcker med att de står till förfogande på marknadsmässiga villkor. Viss
eftersläpning i tidplanen är godtagbar.

5.5 Civilrättsliga lösningar
Parkeringsköp är att betrakta som ett slags nyttjanderättsavtal (enl. 7 kap. JB). Andra lösningar, förutom gemensamhetsanläggningar enligt Anläggningslagen (AL), kan ordnas genom
servitut, tomträtt, hyra eller arrende.

5.6 Sakrättsligt skydd
Innebörden av ett parkeringsköpsavtal är att fastighetsägaren får tillgång till erforderligt parkeringsutrymme utanför den egna fastigheten. Fastighetsägaren måste då utge ersättning i form
av exempelvis hyra, arrende m fl. för kostnaderna för anläggningens utförande och drift. Behovet av parkeringsplatser, enligt parkeringsnormen, kan tillgodoses även genom inrättande
av gemensamhetsanläggning enligt Anläggningslagen. Men när det inte handlar om en gemensamhetsanläggning så är det angeläget att sakrättsligt skydd tillskapas för att säkerställa
varaktig anknytning till aktuell fastighet. Rätten till parkeringsutrymme ska vara knuten till aktuell fastighet på ett betryggande sätt (enligt 1968 års parkeringskommitté). I vilken utsträckning krav kan ställas på parkeringsutrymmet anses ligga på samhällsbyggnadsnämnden som
i varje enskilt fall ska avgöra frågan. (Se Prop. 1990/91:146).
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5.7 Krav på upplåtaren (kommunen)
Förfarandet vid parkeringsköp innebär att fastighetsägaren erbjuds av kommunen att delta
finansiellt i en gemensam anläggning. För att uppfylla sin skyldighet att anordna parkeringsutrymme ingår därför fastighetsägaren ett avtal om parkeringsköp med kommunen som civilrättslig part. Därefter prövar kommunen, som myndighet, om fastighetsägaren uppfyllt kraven
enligt PBL 8 kap. 9 – 11 §§. Kommunen har således dubbla roller.
Med stöd av betänkande ”SOU 1989:23 Parkeringsköp”, kan följande krav ställas på ett parkeringsköpsavtal för att det ska vara godtagbart av byggnadsnämnden:
•

Parkeringsutrymmet måste vara preciserat i avtalet, vara av bestämd storlek och ha ett
bestämt läge. Det möter dock inget hinder att storlek och läge anges som en viss andel
av en bestämd anläggning. Anläggningen bör ligga inom acceptabelt gångavstånd.
Parkeringen kan enligt lagen inte anvisas på allmän plats. Däremot kan ett plan över
eller under allmän plats (ex däck eller garage) utnyttjas.

•

Parkeringsutrymmet ska vara iordningsställt inom rimlig tid. Samhällsbyggnadsnämnden bör acceptera viss eftersläpning av iordningställandet.

•

Parkeringsutrymmet måste behållas till förmån för fastigheten. Fastighetsägaren måste
alltid visa upp ett avtal som garanterar stabilitet i förhållandet mellan fastighet och antalet bilplatser. Om fastighetsägaren inte tillgodoser att avtalet upprätthålls, riskerar han
att omedelbart få ett åläggande.

•

De faktiska möjligheterna att till rimlig kostnad tillgodose parkeringsbehovet måste beaktas. Om kommunen skulle driva igenom ett oskäligt pris bör detta återverka på byggnadsnämndens bedömning. De bör då reducera kravet på antal bilplatser. Fastighetsägaren kan få en indirekt prövning av beslutet i byggnadsnämnden i allmän domstol.

•

Parkeringsköpsavtalet ska innehålla följande delar: avtalstidens längd, rätten till uppsägning, antal platser, läge av bilplatser, tidpunkt när platserna ska upplåtas, priset per
plats, tidpunkt för fullgörandet av betalningen samt garanti för viss varaktighet i förhållandet fastighet – bilplats.

5.8 Utgångspunkter för avgiften
Avgiftens storlek avgörs av uppskattade kostnader för anläggande av parkeringen. Kostnaden
varierar beroende på hur den anläggs. Nedanstående tabell anger ungefärliga anläggningskostnader.
Uppskattad anläggningskostnad för olika typer av parkeringsanläggningar
Ca 1 000-tal kronor per bilplats
• Markparkering 7 – 14
• Enkelt p-däck bestående av mark plus ett plan över mark 70 – 90
• Enkelt p-hus med 2 – 4 plan över mark 70 – 110
• P-hus i centralt läge 105 – 150
• Källargarage en våning 185 – 265
• Tvåplansanläggning under gård (gårdsplan medräknad) 230 – 385
• Takparkering (merkostnad för möjliggörande av parkering) 25 – 80
(Källa: Stockholms exploateringskontor 2005, omräknat efter KPI 2016)
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5.9 Parkeringens kostnader (enl. Kjell Sollbe s. 8)
Kostnaderna för parkering, oavsett om parkering sker på den egna fastigheten eller på annans
fastighet, påverkar kostnaderna för investeringar i bostäder och lokaler. Därför är det nödvändigt att utreda olika parkeringslösningars påverkan på totalekonomin. Centrala parkeringsmöjligheter betyder mycket för centrumhandeln och bristande parkeringsmöjligheter kan medföra
uteblivna försäljningsintäkter.
Kostnaderna för parkering påverkas i hög grad av exploateringsgraden eftersom låg exploatering sannolikt innebär att parkering kan anordnas på den egna tomten och hög exploatering
sannolikt innebär underjordiskt garage eller möjligheter till parkeringsköp. Således utgör ett
högre markvärde ett ökat krav på exploateringsgraden och som en följd härav ökade parkeringsmöjligheter och därmed dyrare parkeringslösningar.
Utöver kostnaderna för markköp och anläggningskostnader för parkeringsanläggningar tillkommer kostnaderna för drift och underhåll.

5.10

Parkeringsköpsavgiften (enl. Kjell Sollbe s. 8 – 9)

Avgörande för avgiftens storlek är byggkostnaderna och framtida prisutveckling för att uppföra
en parkeringsanläggning ovan mark eller under mark. Hur bedömningen ska göras och hur
kostnaderna för tomtmarken ska ingå i slutpriset för anläggningen är något kommunen har att
ta ställning till.
Skatteverket (rekommendationer) har angett att hyran för ett parkeringshus kan uppskattas till
ca 30 % av hyran för kontor inom aktuellt område. Detta gäller om hyresnivån inte kan bestämmas genom en direkt jämförelse med liknande parkeringshus. Detta skulle då innebära att
värdet på tomtmarken där parkeringshuset ska uppföras också ska bedömas till ca trettio procent av värdet på tomtmark för kontor inom aktuellt området. Det kan finnas skäl att ha en
något lägre andel av tomtmarksvärdet eftersom de parkeringshus som byggs på kommunal
mark och i kommunal regi oftast uppförs i ett mycket tidigt skede av exploateringen av ett
område. Därför har förutsättningarna för kommunen (parkeringsbolaget) att hyra ut alla parkeringsplatser och att ta ut normala parkeringsavgifter varit betydligt sämre jämfört med nya parkeringshus i helt utbyggda områden.
Särskilt inom centrala delar i en stad där det finns äldre bebyggelse och ”lucktomter” kan det
vid ny-, till- eller ombyggnad av fastigheter finnas svårigheter att anordna tillräckligt antal parkeringsplatser på den egna fastigheten. Vid dessa tillfällen kan parkeringsköp tillämpas om
kommunen anser det angeläget med en kollektiv lösning. Parkeringsköpsavtalet ingås mellan
kommunen och fastighetsägaren (parkeringsköparen). Betalningen utgörs av ett engångsbelopp för varje parkeringsplats som krävs enligt den gjorda parkeringsutredningen eller genom
erläggandet av avgifter motsvarande hyran för parkeringsanläggningen och mark- och produktionskostnaderna.
Beloppet varierar från kommun till kommun, men är knutet till byggkostnaderna för uppförandet
av parkeringsanläggningen. Byggkostnaderna är högre i innerstaden än utanför och det kan
därför finnas anledning att zonindela parkeringsområdena och ange olika belopp beroende på
områdets läge inom kommunen.
Som exempel kan nämnas att Helsingborg har beräknat byggkostnaderna för en bilplats i parkeringshus till 150 000–300 000 kronor och för en bilplats i ett underjordiskt garage till 400 000
kr. Som ytterligare exempel kan nämnas att Stockholm tar ut en avgift om femtio procent av
byggkostnaden per parkeringsplats, Jönköping femtio procent av byggkostnaden per parkeringsplats eller minst 130 000 kr per parkeringsplats, Umeå 135 000 kr per parkeringsplats,
Växjö 120 000 kr per parkeringsplats och Malmö 100 000 kr per parkeringsplats (samtliga
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siffror från 2015). Nämnas ska också att till byggkostnaderna ska läggas de årliga driftkostnaderna, som ska täckas av de marknadsmässiga parkeringsavgifterna som erläggs vid utnyttjandet av parkeringsplats i parkeringsanläggningen.
Det är fullt möjligt att knyta parkeringsköpsavgiften till prisbasbeloppet (2017 = 44 800 kr) och
använda en faktor t.ex. 4 ggr eller 3 ggr för att bestämma avgiften. Vidare är det möjligt att
bestämma en lägsta avgift som utgör ett s.k. golv och avgiften kan således inte bli lägre.

5.11

SOU 1989:23

Parkeringsköp har använts i vissa kommuner alltsedan slutet av 1950-talet, främst i samband
med att frågan om parkering har lösts med hjälp av gemensamma parkeringsanläggningar. På
initiativ av kommunen till en kollektiv parkeringsanläggning kan parkeringsköp vara en lösning
för fastighetsägaren att uppfylla sin skyldighet att anordna parkeringsutrymme. Fastighetsägaren ingår ett civilrättsligt avtal om parkeringsköp med kommunen och förfarandet innebär att
fastighetsägaren, istället för att själv ordna utrymme, deltar finansiellt i den kommunala parkeringsanläggningen. Man har talat om två olika former av parkeringsköp, friköp respektive avlösen.
Vid friköp betalar fastighetsägaren ett engångsbelopp per bilplats till kommunen för parkeringsanläggningen. Det blir då kommunens ansvar att hålla erforderligt antal bilplatser tillgängliga i en gemensam parkeringsanläggning. Fastighetsägaren råder sedan över det antal bilplatser som han ålagts att anordna, enligt eventuell parkeringsnorm, även om det inte är bestämda platser i anläggningen. Det har tidigare visat sig att även då fastighetsägaren erlagt
engångsbeloppet så har kommunen, i många fall, inte fullgjort sina skyldigheter att anordna
parkeringsplatser och hålla dessa tillgängliga för fastighetsägaren.
Den andra formen av parkeringsköp, s.k. avlösen, är en förbindelse mellan fastighetsägare
och kommun. Fastighetsägaren förbinder sig att till kommunen betala en årlig avgift, för vilken
ska motsvara parkeringsanläggningens kostnader. Under hur lång tid som den årliga avgiften
ska betalas får avgöras mellan parterna och från fall till fall. Upplåtelse kan dock ske på max
25 år inom detaljplanelagt område. Samhällsbyggnadsnämnden, som företrädare för kommunen som myndighet, prövar sedan om skyldigheten att anordna parkeringsutrymme är uppfyllt i samband med bygglovsansökan.
Det är viktigt att man håller isär kommunens dubbla roller då samhällsbyggnadsnämnden är
den myndighet som i samband med bygglovsprövningen har ansvar för att de krav som lagen
ställer på anordnandet av parkeringsutrymme uppfylls enligt 8 kap. 9 § PBL. Avgörande är att
fastighetsägaren ska kunna presenterar en lösning på parkeringsutrymmet enligt de av lagen
uppställda kraven, oberoende av om avtal upprättas med kommunal eller privat motpart. Oavsett vilken lösning som fastighetsägaren väljer ska kraven i 8 kap. 9 § PBL vara uppfyllda.
Paragrafen anses vara tydlig i fråga om lokalisering av utrymmet, d.v.s. på tomten eller i närheten av den. Man kan alltså inte se att parkeringsutrymme som anordnas i närheten av tomten
ska vara någon kvalitativ annorlunda lösning än om den hade anordnats på tomten. Utrymmet
behöver ändå vara bestämt till storlek och ha ett bestämt läge. Fastighetsägaren ska kunna
bevisa att parkeringsutrymmet kommer iordningställas inom rimlig tid. Fastighetsägaren kan
komma att åläggas att, i presentationen för byggnadsnämnden, ge en rimlig garanti för att
utbyggnaden av parkeringsanläggningarna sker i takt med det växande behovet av parkeringsutrymmen. Att en parkeringsanläggning med tillgängligt utrymme kommer till stånd kan inte
anses vara tillräckligt, utan krav ska ställas på att utrymmet bibehålls till förmån för fastigheten,
alltså en trygghet i förhållandet mellan parkeringsplatsen och fastigheten.

5.12

Parkeringsköpets lagenlighet

Parkeringsköpets lagenlighet är en fråga som har diskuterats. Dåvarande bostadsministern
uttalade, i lagrådsremissen om ÄPBL, att skyldigheten för fastighetsägaren, att anordna parkeringsutrymme, på kommunalt initiativ kunde omvandlas till en skyldighet att ekonomiskt bidra
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till en kommunal parkeringsanläggnings anläggande och drift genom t ex parkeringsköp. En
osäkerhet som lagrådet framhöll var i vilken utsträckning man lagligen kunde kräva sådana
åtaganden av en fastighetsägare. Ovisst var även förutsättningarna och formerna för ett sådant åtagande. Bostadsministern ville inte längre vidhålla rekommendationen om parkeringsköp, med anledning av lagrådets yttrande.
Betänkandet (SOU 1989:23) Parkeringsköp, som avlämnades i februari 1989, föreslog att parkeringsköp skulle regleras i PBL och att förhandsbesked skulle få ges angående frågan om
krav i 3 kap. ÄPBL. Inom bostadsdepartementet, utifrån utredningens förslag samt remisskritiken, utarbetades en promemoria (Ds 1990:79) som behandlade parkeringsköp. Det fastslogs
i promemorian att det inte bör råda någon tvekan om att kravet i 3 kap. 15 § ÄPBL, om anordnande av parkeringsutrymme, kan tillgodoses genom ett parkeringsköpsavtal.
Om fastighetsägarens föreslagna lösning av parkeringsfrågan i bygglovsansökan ska anses
vara godtagbar eller inte ligger hos byggnadsnämnden att avgöra. Att ta med en bestämmelse
i lagen, om att parkeringsköp är en godtagbar lösning, ansågs vara överflödig och mer en
upplysning åt byggnadsnämnderna, vilket därför inte ansågs vara nödvändig.
Departementschefen gjorde i prop. 1990/91:146, med promemorian som utgångspunkt, bedömningen att uttryckligt lagstöd inte behövs för att parkeringsköp ska kunna vara ett alternativ. Däremot föreslogs vissa ändringar i PBL som skulle hindra att fastighetsägaren skulle
komma i beroendeställning i förhållande till kommunen. Detta skulle kunna undvikas om fastighetsägaren fick besked om sin skyldighet att tillgodose parkeringsutrymme i ett så tidigt
skede i planen som möjligt. Tid skulle då finnas för fastighetsägaren att fundera över alternativa möjligheter.
En anledning till att lagligheten av parkeringsköp har ansetts vara tveksam kan ha orsakats av
uttalanden i anslutning till lagrådsremissen till ÄPBL. Lagrådet ifrågasatte, i prop. 1985/86:1,
de lagliga möjligheterna att kräva parkeringsköp, vilket medförde att departementschefen inte
längre vidhöll sin rekommendation av parkeringsköp. Den föreslagna lagtexten kan, enligt
lagrådet, inte anses undanröja osäkerheten i vilken utsträckning man lagligen kan framtvinga
av fastighetsägare sådana åtaganden som parkeringsköp innebär, samtidigt som förutsättningarna och formerna för åtagandet är ovisst. Tveksamheten i att framtvinga skyldighet att
fortlöpande bidra till drift av parkeringsanläggningen och framtida fastighetsägares bundenhet
av tidigare tagna åtaganden framhölls särskilt. Grundbestämmelsen i ÄPBL har utformats så
att byggnadsnämnden kan ställa krav på fastighetsägaren att i skälig utsträckning anordna
parkeringsutrymme utanför den egna tomten. Parkeringsköp är då en av de möjligheter som
fastighetsägaren ska kunna använda för att fullgöra sin skyldighet. Uppfattningen under utredningen (SOU 1989:23) är att reglerna i PBL är fullt tillräckliga för att avtal om parkeringsköp
ska få ingås. Utredningen fastslog dock att tilläggsbestämmelse av lättare form kan vara lämpligt, t. ex. att skyldigheten att anordna parkeringsutrymme kan fullgöras genom parkeringsköp,
att definition av begreppen bör vara med samt att rättigheten ska vara knuten till fastigheten
på ett betryggande sätt. Någon tilläggsbestämmelse gjordes dock inte i lagstiftningen.

5.13

Avtal om parkeringsköp

I propositionen 1990/91:146 konstaterades att problemet inte låg i om själva parkeringsköpet
skulle kunna godtas eller inte utan problematiken handlade snarare om utformningen av avtalen. I propositionen angavs krav som kan vara relevanta att ställa på ett parkeringsköpsavtal.
Kommunen genom dess samhällsbyggnadsnämnd är de som i slutändan ska avgöra huruvida
dessa kriterier är uppfyllda från fall till fall.
Ett normalförslag till avtal för parkeringsköp, med kommentarer, utgavs av kommunförbundet
första gången 1970. Därefter har en ny plan- och bygglagstiftning trätt i kraft samt att parkeringsköpets lagenlighet har diskuterats i bl. a. SOU (1989:23). I och med alla förändringar,
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genom bl. a ny lagstiftning, utarbetade kommunförbundet år 1993 skriften ”normalförslag till
avtal med kommentarer”.
5.13.1 Storlek och läge
Ett krav är att avtalet måste precisera hur parkeringsutrymmet ser ut beträffande dess storlek
och läge. Tanken med denna princip är framförallt att hänsyn ska tas till dem som bor och
bedriver verksamhet på fastigheten, men även till trafiksäkerheten och utvecklingen av trafiken
på angränsande gator och vägar. Att parkeringsutrymme anordnas i närheten av tomten innebär inte någon skillnad avseende principen. Storlek och läge måste fortfarande anges.
Är läget inte preciserat i avtalet kan det inte godkännas då fastighetsägaren får svårt att visa
att lokaliseringen av utrymmet kommer att ske i närheten av tomten. Att parkeringsutrymmet
anläggs i närheten av tomten innebär att anläggningen ska vara möjlig att nå till fots på ett
godtagbart sätt. Hur långt avståndet får vara ska avgöras med hänsyn till om platserna är
tänkta för boende-, arbets- eller besöksparkering. Hänsyn till rådande förhållanden på orten
kan också behöva tas. Faktorerna som nämns ovan finns inte sällan med i en parkeringsutredning, fördjupad översiktsplan eller detaljplan. (Prop. 1990/91:146).
5.13.2 Garanti för iordningställande inom viss tid
I avtalet måste en rimlig garanti ges att parkeringsutrymmet iordningställs inom rimlig tid samt
att utbyggnadstakten kommer att ske i samma takt som det ökande behovet av parkeringsutrymme. Viss eftersläpning i utbyggnaden av parkering ska kunna godtas från byggnadsnämnden. Detta under förutsättning att tillfälliga platser anordnas under övergångstiden. (Prop.
1990/91:146)
5.13.3 Förmånens anknytning till fastigheten
Avtalet som fastighetsägaren presenterar för byggnadsnämnden ska garantera stabilitet i förhållandet mellan bilplatserna och den fastighet de är till förmån för. Hur avtalet ska vara utformat för att garantera detta är upp till byggnadsnämnden att avgöra från fall till fall. (Prop.
1990/91:146).
5.13.4 Realistisk kostnad
Sista kravet som togs upp i Prop. 1990/91:146 var att de faktiska möjligheterna att tillgodose parkeringsbehov till rimlig kostnad ska beaktas. Detta för att kommunerna inte ska
driva igenom ett oskäligt pris per parkeringsplats.
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6. Parkeringsköpspolicy i Borgholm – förslag
6.1 Parkeringsköp vid bygglov
Vid beviljande av bygglov för ny- eller ombyggnad tillämpas kommunens parkeringsnorm.
Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet bilplatser för verksamheter med olika ändamål på tomtmark. Fastighetsägare/byggherre som enligt parkeringsnormen är skyldig att
tillhandahålla visst antal parkeringsplatser men ej kan fullgöra detta själv, kan genom parkeringsköp istället ”köpa” parkeringsplatser på en annan fastighet. Kommunen kan då avsätta
dessa pengar till att, direkt eller i ett senare skede, anlägga parkeringsplatser i närheten.

6.2 Avgift per bilplats
Fastighetsägare/byggherre som enligt parkeringsnormen är skyldig att tillhandahålla visst antal parkeringsplatser men ej kan fullgöra denna skyldighet ska ingå avtal om parkeringsköp.
Ingås avtal med kommunen erläggs en avgift om 2 prisbasbelopp per bilplats varmed skyldigheten enligt parkeringsnormen ska anses fullgjord. Inflytande avgifter ska avsättas för anläggande av parkeringsplatser. Vid tillämpning av parkeringsköp får kommunstyrelsen besluta om att nedsätta avgiftens storlek om särskilda skäl föreligger. (Fotnot: Prisbasbeloppet
år 2017 = 44 800 kr; 2 prisbasbelopp = 89 600 kr).

6.3 Drift och underhåll
Kommunala parkeringsplatser kan upplåtas med parkeringstillstånd i samutnyttjade anläggningar på tomtmark (enskilt område) eller i ett eller flera plan över eller under offentlig (allmän)
plats. För parkeringstillståndet tar kommunen dessutom ut en avgift som täcker drift och underhåll av parkeringsanläggning, övervakning samt administration.

6.4 Avstånd
Parkeringsplatser ska finnas i parkeringsanläggning som ligger inom 500 meter från aktuell
fastighet.

6.5 Tidpunkt
I avtalet för parkeringsköp skall anges när parkeringsplatserna kommer att vara tillgängliga för
bilparkering (om det inte redan finns färdigställda parkeringsplatser).

6.6 Inskrivning
Eftersom parkeringsköp belastar den fastighet som utnyttjas för att tillgodose behovet av parkering måste parkeringsköpavtalet inskrivas i fastighetsregistret hos Lantmäteriet.
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7. Parkeringsköp: Handläggningsrutiner
Parkeringsköp används när en fastighetsägare inte vill använda den egna tomten för parkering. Det finns även andra möjligheter att lösa parkeringsbehovet t.ex. genom att långsiktigt
hyra p-platser genom nyttjanderättsavtal, eller gemensamt tillsammans med andra fastighetsägare investera i en parkeringsanläggning, eller upplåtelse genom servitutsavtal. Nedan redogörs allmänt för slutande av ett parkeringsköpsavtal.
•

Oavsett vilken lösning fastighetsägaren väljer för att anordna parkeringsutrymme
måste den valda lösningen falla inom ramen för ifrågavarande bestämmelse i PBL.
Denna bygger på principen att det behov av utrymme för både långtids- och korttidsparkering som normalt genereras av en fastighet av viss typ i första hand ska tillgodoses av den som äger fastigheten. Fastighetsägaren har därför att själv genomföra en
parkeringsutredning.

•

Fastighetsägaren kan uppfylla kravet genom att själv anordna parkeringsplatser på den
egna tomten eller i dess närhet. Ett sätt kan vara att hyra parkeringsplatser, ett annat
att tillsammans med andra fastighetsägare gemensamt anordna parkeringsplatser. I
samband med bygglovgivning prövas om fastighetsägaren anses ha uppfyllt kraven.
Om parkeringsutrymmen inte finns i sådan utsträckning eller kan antas bli uppfyllt ska
samhällsbyggnadsnämnden avslå ansökan.

•

Om en presenterad parkeringslösning innefattar samverkan med andra parter ska den
bedömas oberoende av om det är kommunen eller något annat rättssubjekt som uppträder som part i samarbete med fastighetsägaren. Avgörande är att fastighetsägaren
kan framlägga en lösning som tillgodoser lagens krav avseende anordnande av parkeringsutrymme. Ett alternativ är att fastighetsägaren löser frågan genom ett frivilligt avtal
med kommunen om parkeringsköp.

•

För att aktualisera ett parkeringsköp bör samhällsbyggnadsnämnden begära en parkeringsutredning av fastighetsägaren som redovisar bilbehovet. Denna utredning ligger sedan till grund för beslutet om antalet parkeringsplatser. Fastighetsägarens parkeringsbehov tillgodoses sedan genom parkeringsköpsavtalet och där det också bestäms vad fastighetsägaren ska betala i parkeringsköpsavgift per parkeringsplats. Därutöver tillkommer anläggningens sedvanliga parkeringsavgift/fordon vid parkering.

•

Om fastighetsägaren önskar att ingå ett parkeringsköpsavtal ska kommunledningskontoret kontaktas, som tillser att avtal upprättas och tecknas med kommunstyrelsen
eller delegat. Före avtalets undertecknande ska kommunledningskontoret kontakta
Borgholm Energi AB för att bestämma vilket parkeringsområde som ska anvisas.
Inom det anvisade parkeringsområdet ska finnas det antal parkeringsplatser som samhällsbyggnadsförvaltningen godkänt enligt gällande parkeringsutredning.

•

Parkeringsköpet är en form av nyttjanderätt och är inom detaljplanelagt område
begränsat till 25 år. Därefter får nytt avtal tecknas eller så får fastighetsägaren ordna
parkeringsplatser på annat sätt som då ska godkännas av kommunen (samhällsbyggnadsnämnden).

•

Varje parkeringsköpsavtal är unikt varför det är väsentligt att få med de villkor
som ska gälla för det specifika avtalet.

•

Parkeringsköp kan endast tecknas på mark som ägs av kommunen eller upplåts
eller ägs av kommunens parkeringsbolag (BEAB).
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•

Avtalet upprättas i två originalexemplar, undertecknas av kommunens firmatecknare
eller fullmaktshavare och fastighetsägaren eller fullmaktshavare. Ett originalavtal behålls av kommunledningskontoret och en vidimerad kopia skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen som bevakar att erforderligt antal parkeringsplatser har uppfyllts. Ett
originalavtal skickas till fastighetsägaren/parkeringsköparen.

•

Parkeringsköpsavtalet ska vara undertecknat och färdigbehandlat innan samhällsbyggnadsnämnden meddelar bygglov eftersom en förutsättning för bygglovgivandet är
att parkeringsfrågan är löst enligt gällande parkeringsnorm för fastigheten.

•

När bygglov har beviljats ska samhällsbyggnadsförvaltningen skriftligen meddela kommunledningskontoret att så har skett. Detta sker lämpligast genom att en kopia av beslutet överlämnas.

•

Betalning ska ske enligt vad som överenskommits i parkeringsköpsavtalet. Det åligger
kommunledningskontoret både att bevaka när villkoren härför är uppfyllda och att till
fastighetsägaren översända en faktura på beloppet.

•

När fastighetsägaren inbetalt hela beloppet ska kommunledningskontoret meddela
samhällsbyggnadsförvaltningen att betalning skett. Därefter ska kommunledningskontoret hos lantmäteriet låta inskriva parkeringsköpsavtalet i fastighetsregistret.

Schema över handläggning
1. Fastighetsägaren/byggherren

Bygglovsansökan med parkeringsutredning
i. Kontaktar KLK för parkeringsköp

2. SBN

Avslår/Beviljar med villkor om parkeringsköp

3. KLK

Dialog med BEAB
i. Ingår avtal med fastighetsägaren

4. SBN

Beviljar bygglov

5. KLK

Fakturerar avgiften
i. Inskriver avtalet
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8. Parkeringsköp: Avtalsmall
Mellan Borgholms kommun (orgnr. 212000–0795) å ena sidan, och ……………… (orgnr. …………..)
såsom ägare av fastigheten ……………………. nedan kallad fastighetsägaren, å andra sidan, träffas
följande avtal:
1. Genom detta avtal regleras parternas rättigheter och skyldigheter avseende ……. st. parkeringsplatser för att tillgodose behovet av parkeringsutrymme för fastigheten ………………. Av dessa avses …….
st. kunna samutnyttjas.
2. Kommunen ansvarar för att fastighetsägaren senast den …-…-… kan tillhandahålla det ovan angivna
antalet parkeringsplatser. Dessa ska upplåtas i en parkeringsanläggning i kvarteret/på fastigheten/fastigheterna ……………… Om parkeringsanläggning inte är färdigställd inom utfäst tid ska, genom kommunens försorg provisoriskt (i kvarteret/på fastigheten/fastigheterna ………) tillhandahållas parkeringsutrymme, som skäligen kan godtas av fastighetsägaren. Särskild överenskommelse om villkoren för
denna upplåtelse ska i så fall träffas mellan parterna.
3. Upplåtelsen gäller i 25 år från och med …-…-… Fastighetsägaren friskrivs ej från andra skyldigheter
enligt lag. (ex. 8 kap 9 § PBL.) När avtalstiden löper ut och om uppsägning av detta avtal sker är fastighetsägaren skyldig att ingå ett nytt avtal eller presentera en annan lösning som kommunen godkänner.
4. Fastighetsägaren ska för finansiering av anläggningskostnaderna erlägga ett engångbelopp av …….
kr/plats eller totalt ………. kr. Beloppet ska betalas senast …-…-… Om parkeringsanläggningen färdigställs först vid en senare tidpunkt ska beloppet uppräknas med konsumentprisindex och betalas senast
en månad efter färdigställandet. Fastighetsägaren erlägger en årlig avgift för anläggningens underhåll
och drift, vilken uppgår till …...... kr/år. Avgiften ska uppräknas med konsumentprisindex samt ska betalas i förskott.
5. Fastighetsägaren äger rätt att, med företräde för hyresgästerna i fastigheten, upplåta parkeringsplatserna i andra hand. Fastighetsägaren svarar dock alltid gentemot kommunen för förpliktelserna enligt
detta avtal.
6. Fastighetsägarens skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal ska följa äganderätten till fastigheten
och gälla såväl nuvarande som varje framtida ägare av densamma. Varje fastighetsägare är skyldig att
vid överlåtelse av fastigheten intaga bestämmelse i överlåtelseavtalet om att förvärvaren övertar överlåtarens samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.
7. Parkeringsplatserna ska i första hand tillgodose fastighetens behov. Regler om dispositionen av
parkeringsplatserna regleras i särskilt avtal mellan parterna.
8. Fastighetsägaren äger rätt att säga upp detta avtal under förutsättning att han kan fullgöra sin skyldighet att lösa fastighetens parkeringsbehov på annat sätt. Uppsägning ska ske minst ett år före upplåtelsetidens utgång. Om ingen uppsägning sker förlängs avtalet med tio år i sänder och med ett års
uppsägningstid.
9. Detta avtal är beroende av att bygglov meddelas fastighetsägaren och att avsedd nybyggnad/ombyggnad av fastigheten kommer till stånd
Detta avtal upprättas i två exemplar av vilka parterna tar var sitt. Kommunen ska låta inskriva avtalet i
fastighetsregistret.
20……-……-…….
För Borgholms kommun

20……-……-…….
För Fastighetsägaren
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9. Litteratur, källor och länkar:
•

Jordabalken (JB) 7 kap.

•

Plan- och bygglag (2010:900) PBL

•

Kommentar till PBL – Didón m.fl.

•

Plan- och bygglag (1987:10) ÄPBL

•

SOU 1968:18 ”Förslag till parkeringslag”

•

SOU 1989:23 ”Parkeringsköp”

•

Prop. 1985/86:1 ”Förslag till ny plan- och bygglag” s. 247 och bil. s. 248

•

Prop. 1990/91:146 ”Ändring i plan- och bygglagen”

•

SKL: Cirkulär 1987:180 ”Parkeringsköp”

•

SKL: Cirkulär 1994:15 ”Normalförslag på avtal om parkeringsköp”

•

Malmö stadsbyggnadskontor: Parkeringspolicy och parkeringsnorm 2010
http://malmo.se/download/18.4027ea8b12af75326fc80003800/1491301815513/Parkeringspolicy+och+parkeringsnorm+slutligt+f%C3%B6rslag+antagen+av+KF.pdf

•

Kjell Sollbe: PM om parkeringsköp i Trelleborg 2016-03-15
http://www.trelleborg.se/globalassets/files/tekniskaforvaltningen/administrativaavdelningen/filer/protokoll/2016/2016-04-20/41-bilaga-parkeringskop.pdf
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Dnr 2015/292-869 KS

Förslag till Kulturplan Borgholms kommun 2020.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har fått i uppdrag att arbeta fram
förslag på kulturplan för Borgholms kommun.
Utskottet har arbetat fram ett förslag som remitterats till de kommunala
nämnderna och partigrupperna. Föreningar och andra intresserade har via
kommunens hemsida, KommunNytt och Facebook uppmanats lämna synpunkter på planen.
Samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden, nya
Ölandspartiet samt Åkerbokonstnärerna har lämnat remissyttranden.
Den grafiska utformningen av kulturplanen kommer att göras då planen är
antagen av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslog 2017-06-07 § 29
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Kulturplan Borgholms kommun 2020.

Vid dagens sammanträde påtalas vissa redaktionella ändringar. Kommunsekreteraren meddelar att dessa åtgärdas innan kommunfullmäktiges behandling.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kulturplanen.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta Kulturplan Borgholms kommun 2020.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Förslag till KF

Förslag

KULTURPLAN
Borgholms kommun - 2020
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Kulturens betydelse
Kulturen har ett egenvärde. Den ger oss upplevelser, insikter, bidrar till engagemang i olika
frågor, hjälper oss att bearbeta känslor, skapar glädje och gemenskap, bidrar till personlig
utveckling och ökad förståelse för andra. Att delta i kulturliv eller kulturskapande ger ökat
välbefinnande och bättre hälsa.
Kultur kan också ses som ett medel för att skapa en attraktiv och trivsam kommun och som
en faktor som lockar besökare och företagsetableringar. Kulturell verksamhet har en unik
förmåga att få en bygd att upplevas som vital och levande.
Vision för Borgholms kommun
Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta
över. Nu och för framtiden.
Kommunstyrelsens mål
Verka tillsammans med föreningar och organisationer för att lyfta fram naturområden och
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader för att främja trivsel och besöksnäring.
Vision för kulturpolitiken i Borgholms kommun
Borgholm ska vara en levande kulturkommun året om. Kommunmedborgarna ska vara stolta
över sin bygd och genom kulturen inspirera varandra till utveckling, idéer och engagemang.
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Strategiska huvudinriktningar - 2020
1. Allas rätt till kultur
Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har alla människor rätt att
delta i samhällets kulturella liv. Alla ska ha rätt till kultur oberoende av familjeförhållanden
och var man växer upp. Det innebär att alla ska kunna ta del av och utforska kultur i olika
former.

Kultur för alla
Grunden för kulturen är enskilda människors intresse. Kommunens invånare ska erbjudas
möjlighet att få utöva, delta i och uppleva olika former av kultur. Kulturen ska vara tillgänglig
för alla. Borgholms kommun strävar efter ett jämlikt och jämställt kulturliv.
Kultur för barn och ungdomar
Kultur ska skapa förutsättningar för delaktighet, individuell utveckling, fantasi, självständigt
tänkande och förståelse för omvärlden. Därför är det särskilt viktigt att alla barn och
ungdomar under uppväxten regelbundet får lika möjligheter att möta ett rikt utbud av kultur
och att själva skapa. Kulturverksamhet för barn och unga ska prioriteras.
Kultur som brobyggare
Kommunen har ett intresse av att genom kulturen hjälpa nyinflyttade och nyanlända in i
lokalsamhället och att få influenser och erfarenheter i utbyte. Det är i mötet med andra som
vi lär känna och får respekt för varandras kultur och historia. Ett väl fungerande samhälle
inkluderar alla sina invånare. Kultur är viktig som brobyggare. Genom erfarenhetsutbyten och
möten med det okända växer vi som människor men även som samhälle.
Kultur och hälsa
Forskning visar på tydliga samband mellan kultur och hälsa. Kultur ger upplevelser, insikt,
delaktighet och inflytande i samhället och kan på så sätt motverka och förebygga ohälsa.
Positivt engagemang är en friskfaktor och människors makt och möjligheter att påverka sina
liv har betydelse för hälsan.
Området kultur och hälsa är tvärsektoriellt och avser kultursektorns samverkan med hälsooch sjukvården, omsorgen och folkhälsoområdet.
Mål







Kulturen ska bidra till att skapa en attraktiv och trivsam kommun.
Skolkulturverksamheten ska bedrivas och utvecklas i enlighet med Skolkulturplan
med Kulturgaranti för barn och elever i Borgholms kommun antagen av
kommunstyrelsen 2014.
Kultur ska användas för att välkomna och introducera nyinflyttade och nyanlända i
kommunen.
Kunskapen om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande ska öka.
Äldre människors delaktighet i kulturlivet ska främjas.
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2. Ett levande kulturarv
"Ölands strand hade vi knappt rört, förrän vi märkte att, detta land var helt annorledes
än de andre Sveriges provincier; satte oss därföre i sinnet att desto nogare uppteckna
allt vad på denna ö föreföll".
Så skrev Carl von Linné när han landsteg på Öland den 1 juni 1741 (citat ur boken Carl
Linneus Öländska och Gotländska Resa år 1741 redigerad av Carl Otto von Sydow).
Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi idag uppfattar, tolkar och för
det vidare. Det gemensamma ansvaret är att främja ett levande kulturarv som bevaras,
används, utvecklas och görs tillgängligt för alla. Kulturarv bidrar till identitet och självbild, ger
kunskaper om det förflutna och perspektiv på samtiden. Kulturarvet ska förvaltas för en
hållbar samhällsutveckling.
Att vårda kulturarvet och hålla det levande i människors medvetande är en grund för
livskvalitet och hållbar utveckling. Kulturarvet handlar om själva livet, nu och i förfluten tid,
och den miljö som människan byggt upp omkring sig i form av bebyggelse, landskap,
föremål, traditioner och sitt sätt att leva.
Varje plats i kommun har sina speciella förutsättningar, styrkor och utmaningar. Därför är
också varje plats värdefull för helheten och kulturverksamheten ska utformas och utvecklas
utifrån ett ”hela kommunen perspektiv”. Det finns en stor rikedom i att skilda platser kan vara
olika då det skapar förutsättningar för ett rikare och mer varierat kulturutbud i kommunens
alla delar.
Mål




Kulturarvet ska bevaras, utvecklas och användas.
Kulturarvet ska tillgängliggöras med modern teknik.
Kulturarvet ska vara en del av den utveckling som skapar tillväxt, identitet och
attraktionskraft för Borgholms kommun.
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3. Samverkan mellan kultur och andra samhällsområden
Kulturen är en del av allt i vårt samhälle, därför är det viktigt att vi ser till att kulturen är en
integrerad del i all kommunal verksamhet. Genom att samarbeta kan vi tillsammans få
resurser för fler satsningar inom kulturområdet än vi har var och en för sig.
Kultur och föreningsliv
Föreningar, studieförbund och lokala nätverk är viktiga aktörer i det lokala kulturlivet som
bidrar till att de kulturella verksamheterna kan nå och engagera människor i kommunens
samtliga delar.
Kultur och biblioteksverksamhet
Biblioteket är en av de få öppna platserna i samhället där alla kan ta del av den service som
finns, lokalt och globalt, analogt och digitalt. Kultur och biblioteksverksamhet samverkar för
att erbjuda kulturella aktiviteter anpassade för olika målgrupper.
Kultur och näringsliv
För att stärka kommunens konkurrenskraft behöver det skapas goda förutsättningar för nya
och växande företag. Här kan kultur vara en viktig resurs. Entreprenörskap och
kultur/konstnärskap har många beröringspunkter eftersom båda dessa ytterst handlar om att
tänka nytt och skapa.
Kultur och besöksnäring
Kultursektorn ska vara en naturlig del av besöksnäringen i Borgholms kommun. Människor
ställer idag allt högre krav på genuina upplevelser som bygger på platsens kultur, historia
och naturliga tillgångar. Inom besöksnäringen förädlas tillgångarna och görs köpbara. Kultur
och besöksnäring är två verksamhetsområden som står varandra nära.
Ölands vision som besöksdestination lyder ”Det äkta Öland är ett naturligt val”. Visionen
uttrycker ett framtida tillstånd då Öland etablerats som ett ledande varumärke bland
skandinaviska destinationer genom hållbar förädling av öns unika natur- och
kulturupplevelser.
Mål






Fortsätta stötta och stödja föreningar, studieförbund och lokala nätverk som bedriver
kulturverksamhet.
Uppmuntra föreningar att samverka med andra föreningar, biblioteksverksamhet,
kulturskola, näringsliv och besöksnäring.
I samverkan med biblioteksverksamheten erbjuda kulturella aktiviter för olika
målgrupper.
Vid kommunala nybyggen och vid mer omfattande renoveringar ska 1% regeln för
konstnärlig utsmyckning tillämpas.
Borgholms kommun är en plats där kultur stimulerar till ökad sysselsättning och är en
naturlig drivkraft för besöksnäring och näringsliv.
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4. Kulturella utvecklingsområden
Kulturplanen knyter ihop gårdagens kultur med samtidens och visar på en framtida inriktning
för kulturen som en viktig resurs i kommunens utveckling. Kultursektorn består till stor del av
så kallad frivillig verksamhet. Endast kraven på folkbibliotek och skolbibliotek är reglerade i
lag vilket innebär att all övrig verksamhet kan betraktas som frivilliga tillval. Det är lätt hänt att
man glömmer bort att kultur i själva verket är ett strategiskt viktigt och nödvändigt område för
kommunens utveckling och attraktivitet.
I Borgholms kommun finns ett flertal kulturella utvecklingsområden. Utvecklingsområdena
kan förändras från en kulturplan till nästa för att svara upp mot aktuella förändringar i
samhället. I denna kulturplan har fyra områden identifierats som särskilt viktiga och
intressanta för utvecklingen av kulturlivet i kommunen.

Kronomagasinet – kulturhuset i centrum
Kronomagasinet är Borgholms äldsta bevarade byggnad och uppfördes 1819, tre år efter
stadens grundande. Det var öns enda kronomagasin och fungerade som sådant till omkring
1870.
Utvecklingsområde
Kulturskolans verksamhet i Kronomagasinet.
Ambitionen är att utveckla Kronomagsinet till ett centralt kulturhus för alla.

Ett levande kulturarv med ny teknik
Hela Öland är ett kulturarv och en kulturmiljö. I Borgholms kommun finns flera
kulturarv/kulturmiljöer med stor utvecklingspotential. Den digitala utvecklingen har förändrat
musei- och kulturarvsarbetet på ett genomgripande sätt och skapat nya möjligheter. Stor
utvecklingspotential finns i att tillgängliggöra museernas verksamhet och kulturarvet genom
ny teknik och digitala medier. Det kan handla om digitalisering av samlingar och
landskapsinformation men också pedagogiskt material för att fler ska kunna ta till sig
informationen.
Exempel på utvecklingsområden
Skeppet Mars i Böda
Köpingsviks vikingatida handelsplats
Ölands museum Himmelsberga

Konst och konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö
Konsten har historiskt haft olika roller i det offentliga rummet. Rollen har vidgats från att
tidigare manifestera den gudomliga eller världsliga makten, då främst i form av statyer.
Senare användes konstnärlig utsmyckning för att humanisera sterila stadsmiljöer. Konst i
offentlig miljö handlar om hur vi skapar trivsel och attraktion i de offentliga rum som vi vistas
i. Det rör sig om gator och torg, landskap, rondeller, byggnader med mera. Det handlar om
ett estetiskt tänk i den kommunala planeringen och en investering i den offentliga miljön.
Exempel på utvecklingsområden
Konstnärlig utsmyckning och ljussättning av offentliga miljöer i kommunen
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Kulturella och kreativa näringar
För att stärka kommunens konkurrenskraft behöver vi skapa goda förutsättningar för nya och
växande företag. Här kan kultur och kreativitet vara en viktig resurs. Entreprenörskap och
konstnärskap har många beröringspunkter eftersom båda ytterst handlar om att tänka och
skapa nytt. Kultur och kreativa näringar får allt större betydelse i takt med att den traditionella
tillverkningsindustrin förändras. Nationellt har de kreativa näringarna en tillväxttakt på över
fem procent årligen och utgör i dag drygt tre procent av Sveriges bruttonationalprodukt.
Exempel på utvecklingsområden
Ölands Filmveckan
Ölands Litteraturveckan
Konstlandskapet Öland
Matlandskapet Öland
Tillgängliggörande av det öländska kulturarvet med modern teknik
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Övriga dokument
På internationell, nationell, regional och kommunal nivå finns ett antal dokument som i
tillämpliga delar också ska ligga till grund för det kulturarbete som bedrivs i kommunen bland
annat:











FN:s barnkonvention
FN:s standardregler
De nationelle kulturpolitiska målen
De regionala kulturpolitiska målen
Bibliotekslagen
Skollagen och läroplaner
Kultur- och fritidspolitiska mål för Borgholms kommun
Skolkulturplan med Kulturgaranti för barn och elever i Borgholms kommun
Biblioteksplan för Borgholms kommun 2016-2020
Turismstrategin Öland 2012-2020
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73 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 149

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-29

136-156

Dnr 2017/79-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – sextimmars arbetsdag inom äldreboenden
med bibehållen heltidslön.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion inkommen 2017-03-13
att kommunfullmäktige beslutar att på försök låta införa sextimmarsdag
med fullt bibehållen lön för alla som arbetar heltid på kommunens äldreboenden.
Lublin hänvisar till samma motivering som i den motion som kommunfullmäktige 2017-03-13 avslagit (Dnr 2016/154-109 KS)
Kommunfullmäktige lämnade 2017-04-18 § 54 motionen till socialnämnden
för beredning.
Socialnämnden föreslog 2017-06-26 § 87 kommunfullmäktige
att avslå motionen
Av socialnämndens beslut framgår att medarbetare som arbetar på särskilda
boenden har oregelbunden arbetstid. Via kollektivavtal är veckomåttet 37 timmar för Kommunals avtalsområde om man har tjänstgöring dag/kväll och
36,33 timmar om man arbetar natt.
Socialförvaltningens bedömning
Sex timmars arbetsdag innebär ett veckomått på 30 timmar, med bibehållen
lön för 37 timmar. En del medarbetare skulle få bibehållen lön med tjänstgöring på mindre antal timmar, en del skulle få höja sin tjänstgöringstid och också sin lön motsvarande heltidslön. För Borgholms kommun skulle det innebära en kostnadsökning på ca 10 mkr/år för särskilt boende.
I Göteborgs stad har ett projekt kring sextimmars arbetsdag på Svartedalens
äldreboende, ett särskilt boende med 48 lägenheter för äldre och 68 medarbetare, pågått under 2015-2016 projektet utvärderas av följeforskare och
slutgiltiga resultat ska komma. Personalen upplevde mindre stress men sjukfrånvaron minskade endast med 0,6 %. Liknande projekt har genomförts på
andra ställen i Sverige och det är rimligt att tro att resultaten av medarbetarnas upplevelser sammanfattas på ett liknande sätt med minskad sjukfrånvaro
och minskad stress men till betydligt högre kostnader även om man beräknar
minskade kostnader för sjukfrånvaro. De kvalitativa delarna för de äldre behöver belysas ytterligare.
I Borgholms kommun har flera satsningar för Kommunals avtalsområde
gjorts på senare tid. En del satsningar är genomförda, en del är på gång att
genomföras. Satsningarna innebär:
- Öka bemanningen inom särskilt boende och hemtjänst
- ”Vägen till heltid som norm” samt minska antalet delade turer inom äldre omsorgen.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-29

136-156

- Öka andelen medarbetare med formell kompetens
- Arbeta med personalens delaktighet och medbestämmande
- Minska sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron är hög inom äldreomsorgen, högst inom hemtjänsten.
Sex timmars arbetsdag inom särskilt boende är förknippat med avsevärt högre kostnader, ca 10 miljoner bara för särskilt boende.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 150

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-29

136-156

Dnr 2017/99-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – se över säkerhet och trafikfrågor gällande gågatan (Storgatan).
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-04-10
att såväl kommunstyrelsen, Borgholm Energis styrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott som även kommunfullmäktige var för sig och skyndsamt fattar beslut om nödvändiga åtgärder för att säkra gågatan mot attacker med tunga fordon.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-04-18 § 55 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-07-01 föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalls och anses verkställd samt att kommunfullmäktige anvisar medel
till åtgärderna.
Av skrivelse framgår att säkerhetsfrågan i kommunen och på gågatan i Borgholm är viktig och behöver övervakas i relation till händelser omvärlden. I
samband med ett möte mellan Kommunen, Polisen och Ölands Räddningstjänst diskuterades säkerhetsfrågan utifrån ovanstående motion.
Den sammantagna bilden var att det inte föreligger någon förhöjd risk för
Borgholm i nuläget, men att man med förhållandevis enkla medel kan och
bör höja grundsäkerheten på Storgatan.
För att kunna etablera fysiska hinder på Storgatan som smälter in i stads-miljön och som är hanterbara är förslaget att använda kalkstensblock. Blocken
är sågade på två eller tre sidor med en polerad sida uppåt för att kunna fungera som bänk. Blocken är i grå kalksten, ca 40*40*200 cm (h*b*l) och väger
ca 800 kg/st. Förslagsvis placeras dessa på två ställen utmed Storgatan med
tre block på varje ställe, exempelvis korsningen Storgatan/Tullgatan och vid
Storgatan/Strandgatan
Kostnaden är 3 300 kronor/st för de sågade och bearbetade blocken. Totala
kostnaden för 6 st block inklusive transport är 23 800 kronor + moms (totalt
29 750 kronor inkl moms).
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-08-15 § 270 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
att anvisa 29 750 kronor för inköp av kalkstensblock inom resultatet för
2017.
att motionen därmed anses besvarad.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

att

anvisa 29 750 kronor för inköp av kalkstensblock inom resultatet för
2017.

att

motionen därmed anses besvarad.

_____________________________
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§ 151

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-29

136-156

Dnr 2017/70-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – undersöka nyttan av och möjligheterna att
skapa en demensby på Öland.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-03-09
att kommunfullmäktige beslutar att närmare låta undersöka vilken nytta vi
skulle kunna ha av en demensby och möjligheterna att skapa en sådan
på Öland och att kommunfullmäktige sedan får ta ställning till om det är
något att gå vidare med.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-03-13 § 24 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-08-03 föreslås att motionen avslås med hänvisning
till socialförvaltningens synpunkter att kostnaderna för anläggande av demens-by är för stora i relation till behovet.
Av tjänsteskrivelsen framgår att socialförvaltningen lämnat följande synpunkter i ärendet:
I Holland, Tyskland och Danmark finns det demensbyar. En sådan by är avgränsad och helt anpassad efter människor som drabbats av kognitiv svikt.
Omsorgstagare som bor där kan inte lämna byn, den är omgiven av staket,
men i byn, innanför staketet, kan omsorgstagaren röra sig fritt. I byns affär
kan omsorgstagaren handla själv (även om man glömt pengarna), för butikspersonalen är i verkligheten omsorgspersonal och de känner omsorgstagarna.
Konceptet har fått både positiv och negativ kritik.
Positiva röster säger bland annat att det är små, trygga minisamhällen för dementa utan känslan av institution. Fokus är lika mycket i arbetsmiljön för personalen, en stödjande och tillåtande miljö för brukare ger helt andra möjligheter för personalen att arbeta salutogent. En inspirerande arbets- och boendemiljö
Stina-Clara Hjulström, ordförande i demensförbundet menar att ”det låter väldigt främmande och egendomligt att man skulle ha speciella byar där människor med speciell diagnos skulle bosätta sig Tanken går till forna tiders spetälska eller 1900-talets mentalsjukhus som tack och lov är avskaffat”.
Wilhelmina Hoffman från Svenskt demenscentrum säger att hon är emot segregering av alla typer. Om hon fick välja så tycker hon att man ordnar mindre
små boenden i det normala samhället där människor bor. Demensbyarna
verkar bygga på en stor frivillighet och det är mer naturligt i länder som Holland och Tyskland men det har vi inte i Sverige.

Utdragsbestyrkande
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Socialförvaltningen ser det svårt att utforma en demensby i Borgholms kommun på grund av stora kostnader i relation till behovet. En demensby bör
minst innehålla affär, restaurang, och frisör. Området bör även vara så stort
att omsorgstagarna inte får upplevelsen att vara instängda. Idag har kommunen 73 boendeplatser för personer med kognitiv svikt och av dem vill troligtvis inte alla bo i en så kallad demensby.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-08-15 § 271 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till socialförvaltningens synpunkter att
kostnaderna för anläggande av demensby är för stora i relation till behovet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen med hänvisning till socialförvaltningens synpunkter att
kostnaderna för anläggande av demensby är för stora i relation till behovet.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-29

136-156

Dnr 2016/20-109 KS

Återrapportering; bifallen motion (Stig Bertilsson och Peder Svensson
C) – riktade satsningar på ”Giftfri miljö” i samband med fastighetsunderhåll.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-12 § 157 bifalla motionen inne-bärande att delar av de nya statliga pengarna skulle användas till fastighets-underhåll i enlighet med fullmäktigebeslut angående giftfri miljö.
I tjänsteskrivelse 2017-08-03 föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad i och med nedanstående redovisning av vad som
gjorts i de projekt som finansierats av de ”nya statliga pengar”.
Av skrivelsen framgår att bedömningen är att de prioriteringar för fastigheter
som kommunfullmäktige beslutade gällande tillfälligt statsbidrag på 50 mkr,
har resulterat ibland annat förbättrad arbetsmiljö generellt och minskning av
hälsoskadliga ämnen. Det gäller särskilt asbetssanering i golv och ventilationsanläggningar som bytts i samband med anpassnings- och underhållsåtgärder som gjorts i fastigheterna på till exempel Ekbacka, Strömgården och
Höken. Övriga beslutade investerings- och underhållsprojekt har också haft
effekt eftersom det idag ställs högre miljökrav på material och installationer.
I förfrågningsunderlag för upphandling av byggentreprenad krävs att entreprenören ska lämna försäkran vid slutbesiktning på att produkter som använts är CE-märkta (med grundläggande krav på hälsa, säkerhet, funktion
och miljö).
Entreprenören är också skyldig att upprätta specifik kvalitets- och miljöplan.
Inhyrda paviljonger har hög prestanda och uppfyller samma krav som nybyggnation enligt BBR.
Fastighetsavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen och miljö- och
hälsoskydd, kan i samarbete dela kunskap och utveckla stöd för att alla kommunala verksamheter medvetandegörs kring dessa frågor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-08-15 § 281 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
a t t anse motionen besvarad.
__________________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 156

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-10-19

138-168

Dnr 2015/220-080 KS

Tillfällig fullmäktigeberedning; Demokratiberedning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-08-31 § 293 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att tillsätta en tillfällig demokratiberedning för att ansvara för att utveckla
former för att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda
samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politiska
processen
Kommunstyrelsen föreslog 2015-09-22 § 176 kommunfullmäktige
att tillsätta en tillfällig demokratiberedning för att ansvara för att utveckla
former för att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda
samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politiska
processen.
att beredningen ska ha en ordinarie ledamot och en ersättare från vart och
ett av de i kommunfullmäktige representerade partierna.
Yrkanden
Joel Schäfer (S), Ilko Corkovic (S) och Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stig Bertilsson (C) påpekar att förslaget vad gäller representationen i beredningen strider mot taget beslut vad gäller tillfälliga fullmäktigeberedningar.
Vidare föreslås Peder Svensson (C) som ordinarie ledamot med Emma Jenssen (C) som ersättare i beredningen.
Ordföranden förtydligar att val av representanter till beredningen kommer att
genomföras när pågående fullmäktigeberedningen för landsbygdsutveckling
på norra Öland är avslutad.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

tillsätta en tillfällig demokratiberedning för att ansvara för att utveckla
former för att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den
politiska processen.

att

beredningen ska ha en ordinarie ledamot och en ersättare från vart
och ett av de i kommunfullmäktige representerade partierna.

Ledamöter och ersättare utses när pågående fullmäktigeberedningen för
landsbygdsutveckling på norra Öland är avslutad.
_____________________________
Utdragsbestyrkande
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2017-08-21

111-134

Dnr 2016/243-080 KS

Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa äldreomsorg”.
Framtid Öland föreslår i skrivelse inkommen 2016-11-21 att kommunfullmäktige under våren tillsätter en fullmäktigeberedning som jobbar fram förslag på
hur Borgholms kommun kan erbjuda ”Sveriges bästa äldreomsorg”.
I skrivelsen framhålls att detta är en gemensam fråga som alla vill och kan bidrag med idéer och lösningar till och vilket ger möjlighet att arbeta fram en
hållbar strategi och tillsammans skapa förutsättningar för ”Sveriges bästa
äldreomsorg”.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-03 § 37
att efter sommaren 2017 tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för att arbeta fram en hållbar strategi och skapa förutsättningar för ”Sveriges
bästa äldreomsorg”.
att politisk representation och vad övrigt ska gälla för fullmäktigeberedningen diskuteras och beslutas vid fullmäktiges augustimöte när beredningen
ska tillsättas.

Vid dagens sammanträde meddelar ordförande Eva-Lena Israelsson (S) att
ärendet behandlas vid nästkommande sammanträde och påminner partierna
att till detta sammanträde diskutera hur beredningen ska tillsättas samt föreslå deltagare i beredningen.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Direktiv för fullmäktigeberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”

Den tillfälliga fullmäktigeberedningen ska:
skapa förutsättningar för att ta fram en hållbar strategi för att kommunen ska få
”Sveriges bästa äldreomsorg.

Detta ska ske genom att:
-

ha ett nära samarbete med den arbetsgrupp inom socialförvaltningen som
redan påbörjat ett arbete inom samma område
hämta in synpunkter och idéer via möten med kommunmedborgare, personal,
brukargrupper, intresseföreningar m.fl
beredningsgruppens arbete startas så fort som möjligt efter
kommunfullmäktiges möte 2017-08-21 och avslutas senast 2018-06-30.
gruppen återkopplar till kommunfullmäktige minst två gånger under perioden
den ekonomiska kostnaden för beredningsgruppens arbete ska rymmas inom
budgeterade medel

Kommunfullmäktiges presidium

88 UTDRAG UR
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2012-02-13

24-41

KOMMUNFULLMÄKTIGE
§ 30

Dnr 2011/304-080 KS

Instruktioner för tillfälliga fullmäktigeberedningar.
Med anledning av att kommunfullmäktige ska inrätta tillfälliga fullmäktigeberedningar bör instruktioner för dessa fastställas. Avgående kommunchef
Lars Frick har upprättat ett förslag som kommunfullmäktiges ordförande
har godkänt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-12-20 § 530 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna framtagna instruktioner för tillfälliga fullmäktigeberedningar
Kommunstyrelsen föreslog 2012-01-17 § 8 efter votering, kommunfullmäktige
att godkänna instruktioner för tillfälliga fullmäktigeberedningar med ändringen att Beredningens sammansättning ska spegla den politiska
majoriteten.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Siv Axelsson (S) och Maria Lindmark (MP) reserverade sig mot beslutet avseende politiska sammansättningen.

Yrkanden
Lisbeth Lennartsson (C) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ilko Corkovic (S), Maria Lindmark (MP) och Ulf Lafveskans (V) yrkar att
alla partier i fullmäktige ska vara representerade i en fullmäktigeberedning.
Per Lublin (ÖP) yrkar återremiss för behandling i beredningsgruppen för
översyn av nämndorganisationen.

Ordföranden konstaterar att det utöver yrkande om återremiss finns två
förslag till beslut.
Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Proposition - representationen
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar enligt Corkovics m fl förslag
röstar nej.
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 16 nej-röster (BILAGA 2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 23 ja mot 16 nej
att

godkänna följande riktlinjer för tillfälliga fullmäktigeberedningar.

Arbetsområde
Tillfälliga beredningar är och kan vara kommunfullmäktiges redskap för
att lösa vissa politiska uppgifter och uppdrag.
Beredningarna inrättas för behandling av ärenden av extra stort och brett
allmänt intresse och särskild politisk vikt vad gäller framtids- och utvecklingsfrågor.
En beredning har inte rätt att fatta beslut utan är enbart ett beredande
organ inför politiskt beslut.
Externa kontakter
Beredningen kan och har rätt att för sitt arbete ta kontakt med organisationer, intressegrupper och liknande för att öka sin kunskap inom området
men också för att fånga upp medborgarnas och brukarnas synpunkter inom ramen för beredningens direktiv. Genom ledamöternas kontakter med
medborgarna kan debatterna i fullmäktige fördjupas och utvecklas positivt.
Beslut om fullmäktigeberedning
Kommunfullmäktige beslutar om ett ärende som initierats enligt kap. 5,
23 § KomL ska överlämnas till en särskild fullmäktigeberedning.
Direktiv
Kommunfullmäktige beslutar om de direktiv som ska gälla för en beredning. Detta sker på förslag från fullmäktiges presidium.
Begränsning av antalet beredningar
Fullmäktiges presidium bedömer och fastställer antalet beredningar som
samtidigt ska pågå under ett verksamhetsår.
Initiativrätt
En beredning får inte väcka egna ärenden.
Beredningstid
Tiden för beredningen bestäms utifrån uppdragets omfattning och den tidpunkt som fastställs av kommunfullmäktige.
Sammansättning
Beredningen ska bestå av maximalt 8 ledamöter bland de förtroendevalda
i kommunfullmäktige. Beredningens sammansättning ska spegla den politiska majoriteten.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Valet av en berednings ledamöter sker i kommunfullmäktige som även utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i beredningen.
Närvarorätt för utomstående
Beredningen har rätt att kalla utomstående för att inhämta upplysningar.
Beredningen ska då vara särskilt uppmärksam ifråga om eventuell förekomst av jäv när särskilt känsliga ärenden behandlas.
Arbetssätt
Beredningen är skyldig
- att upprätta en arbetsplan.
- bedriva sitt arbete i fas med budgetprocessen.
- under arbetets gång föra protokoll eller minnesanteckningar som signeras av ledamöterna.
Under pågående arbete kan beredningen ta upp ärendet i kommunfullmäktige för att få ev kompletterande direktiv eller vägledning i sitt arbete.
Protokoll med förslag överlämnas när beredningens uppdrag slutförts eller
vid beredningstidens utgång.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges presidium utarbetar förslag till beslut om inrättande av en tillfällig beredning då förslag till direktiv utformas.
Kommunfullmäktige beslutar
- om ett ärende som initierats enligt kap. 5, 23 § KomL ska överlämnas
till en fullmäktigeberedning.
- att bereda ett ärende som initierats enligt ovan genom att inrätta en
tillfällig beredning på de grunder som anges i instruktionen.
- om val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt ledamöter till
beredningen.
- om direktiv till beredningen med syfte, mål, ekonomiska ramar, tidplan, tjänstemannaresurs etc.
Beredningen överlämnar till kommunstyrelsen för yttrande resultatet av
beredningen med förslag till beslut (kap.5, 28 § KomL) och till i förekommande fall berörd nämnd (kap.5, 27 § KomL) för yttrande.
Beredningen beslutar om att överlämna sitt förslag till kommunfullmäktige
genom protokoll med bilagt förslag.
Reservation mot beslutet
Ilko Corkovic (S), Per Lublin (ÖP), Senad Mujcin (S), Veronika Fredlund
(S), Maria Lindmark (MP), Eva-Lena Israelsson (S), Sofie Jakobsson (KD),
Ulf Lafveskans (V), Sune Axelsson (S), Anders Johnsson (S), Bertil Lundgren (MP), Mikael Palmqvist (S), Monica Enberg (S), Gunnar Aldestam
(S), Birger Palm (S).
____________________________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 231

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-30

209-238

Dnr 2017/142-293 KS

Skrivelse med önskemål om uppförande av trygghetsboende vid Ekbacka och Åkerbohemmet.
Stefan Fosseus aktualiserar i skrivelse 2017-04-24 fråga som tidigare lyfts på
pensionärsrådet gällande behov av trygghetsboende.
Av skrivelsen framgår att önskemål framförs att ett trygghetsboende byggs
vid Ekbacka och ett vid Åkerbohemmet. Upplåtelseformen ska vara hyresrätt.
Åldersgräns kan vara flexibel, men sökande ska vara heltidspensionär. Viss
samverkan upprättas mellan boendet, äldreboendet och hemtjänstgruppen,
förslagsvis innebärande möjlighet för hyresgästerna att äta åtminstone något
mål om dagen på äldreboendet och en bovärdtjänst på deltid genom hemtjänsten. Kostnaden för dessa tjänster inbakas i hyran.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar skrivelsen till kommande fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa äldreomsorg” för beaktande i beredningens arbete.
Protokollsanteckning
”Det är dags att sätta ned foten angående frågan om trygghetsboende.
Under 2015 yrkade Moderaterna vid flera tillfällen att någon form av trygghets- eller mellanboende ska skapas på Ekbacka. När beslut togs ang ombyggnation av två HVB-korridorer i Ekbacka (december 2015), visade Moderaterna kompromissvilja under förutsättning att vårt förslag om trygghetsboende skulle tillgodoses.
Därför är det obegripligt att denna fråga nu skjuts ännu längre framåt och ska
ingå i en kommande fullmäktigeberedning. Denna beredning kommer troligen
inte vara färdig förrän i hösten 2018, kanske ännu senare.
Det ska inte behöva ta minst 3-4 år innan Moderaternas förslag tas upp, när
det är så uppenbart att behovet av trygghetsboende är stort i Borgholms
kommun.
Marcel van Luijn (M)”
_____________________________
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Uppföljning utbildningsnämnden

Under år 2016 genomfördes en granskning av utbildningsnämndens ledning och uppföljning av verksamheten. I granskningen bedömdes att nämnden inte hade en ändamålsenlig ledning och uppföljning av verksamheten. Flera brister påtalades i rapporten.
Revisorerna har därför beslutat att genomföra en uppföljning av granskningen.

1.2.

Syfte och Revisionsfråga

Har utbildningsnämnden vidtagit åtgärder för att rätta till de påtalade bristerna i rapporten och genomfört de åtgärder som angavs svaret till revisionen?

1.3.

Revisionskriterier

Svaret som nämnden avlämnade i § 20 utbildningsnämnden 2017.

1.4.






Kontrollmål

Hur styr utbildningsnämnden verksamheten dels via ekonomiska resurser, dels via
mål? Har spårbarheten i nämndens styrning ökat?
Hur följer utbildningsnämnden upp verksamheten både ekonomiskt och verksamhetsmässigt? Har spårbarheten i nämndens uppföljning ökat?
Hur fungerar samarbetet mellan nämnden och förvaltningen?
Har utbildningsnämnden en fungerande intern kontroll?
Hur använder utbildningsnämnden kvalitetsredovisningen för att utveckla verksamheten?

1.5.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till påtalade brister och de åtgärder som nämnden ämnat vidtaga
enligt sitt svar till revisionen.

1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer med ett urval av politiker och tjänstemän
samt dokumentgranskning. Följande personer har intervjuats: Lennart Andersson, utbildningsnämndens ordförande, Björn Andreen, 2:e vice ordförande utbildningsnämnden,
Lars-Göran Andersson, ledamot, Eva Wahlgren, ledamot, Sofie Jakobsson, ledamot, Helena Svensson, utbildningschef, Jan-Erik Carlsson, fd tf utbildningschef, Göran Eliasson,
rektor Slottsskolan och Christina Lundberg, rektor Köpings skola. Följande dokument har
legat till grund för granskningen:






Utbildningsnämndens protokoll 2017-01-24, 2017-02-21, 2017-03-28, 2017-04-26,
2017-05-23 och 2017-06-27
Tjänsteskrivelse, svar till kommunrevisorerna angående revisionsrapport gällande
utbildningsnämndens ledning och uppföljning av verksamheten
Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholms kommun, 2017-08-01
Plan – Röda tråden - 2017 (utbildningsnämnden) utdrag från Stratsys
Uppföljning tertial 2017 utbildningsnämnden 2017-05-23
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2.

Uppföljning utbildningsnämnden

Iakttagelser

Utbildningsnämnden behandlade ett svar till revisionen den 21 februari 2017 i § 20.
Nämnden beslutade att anta tf förvaltningschefens tjänsteskrivelse som sitt eget.
Av svaret framgick följande:
Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande utbildningsnämndens
ledning och uppföljning av verksamheten. Rapporten redovisar gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. I rapporten konstateras brister gällande ledning och uppföljning av verksamheten. Kommunrevisorerna önskar därför svar
från utbildningsnämnden för vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.
Nämnden har arbetat fram ett årshjul med en struktur av olika teman, som exempelvis arbetsmiljö i januari, systematiskt kvalitetsarbete i februari och likabehandlingsarbete i maj. I mars är temat ekonomi, som medvetet förlagts efter arbetsmiljö och kvalitetsarbete så att det finns med som underlag inför arbetet med
nämndens resursfördelning. Årshjulet är anpassat utefter hur verksamhetens
processer för systematiska kvalitetsarbete, kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och kommunens budgetprocesser ser ut. Detta kan leda till att nämnden
kan fatta beslut i rätt tid och med ett bättre beslutsunderlag.
I årshjulet finns även med ett särskilt sammanträde med nämnd och förvaltning
där enhetscheferna presenterar enheternas kvalitetsarbete och vilka styrkor och
brister som har identifierats. Där får ledamöterna möjligheter att ställa frågor
direkt till enhetscheferna för att få en bättre förståelse för de olika verksamheterna. Strukturen och fördjupningen inom årshjulets olika teman ska ge möjlighet
till en bättre uppföljning, internkontroll och styrning mot nämndens och fullmäktiges mål.
Modellen för det systematiska kvalitetsarbetet är relativt ny och under utveckling för att tydligare kopplas till nämndens och fullmäktiges mål samt att kunna
redovisas i kommunens kvalitetsredovisningssystem Stratsys. Den innefattar
även de nationella mål som flera av verksamheterna enligt lag ska arbeta mot.
Utbildningsnämnden har även beslutat om ett system där nämndens ledamöter i
en mall kan följa ärendenas process, från att de aktualiserats till att eventuella
beslut verkställs, följs upp och ärendet avslutas.
Utbildningsnämnden och nämndens ordförande har vidare utvecklat UNAUs beredningsuppdrag. Där finns nu en stående punkt för BEO (Barn- och elevombudet) och Skolinspektionen för att särskilt följa ärenden och eventuellt kommande
ärenden kopplat till dessa. UNAU ska vidare generellt ha mer information för att
kunna agera som ett beredningsorgan gentemot nämnden och se till att nämnden får relevant och viktig information om vad som händer i verksamheten och
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verksamhetens omvärld. Beredningen inför UNAU har också förbättrats genom
att ge förvaltningen skälig tid att ta fram underlag.
Utbildningsnämnden har även beslutat att vice ordförande ska delta i förvaltningens samverkan tillsammans med förvaltningschefen och representanter från
olika fackförbund. Syftet med deltagandet är att förbättra kommunikationen
mellan nämnd, förvaltning och de fackliga organisationernas representanter.
Detta är också en del i nämndens målarbete för att få stolta och trygga medarbetare i ständig utveckling.
Utbildningsnämnden har under hösten haft en revision genomförd av Arbetsmiljöverket. Denna har lett till ett samarbete för att utveckla processerna kopplade
till dokumentation, uppföljningar och riskbedömningar. Nämnden kommer vidare att följa arbetsmiljöns utveckling och vidta relevanta förbättringsåtgärder.
Utbildningsnämndens sekreterare ingår i en kommunövergripande arbetsgrupp
och arbetar även tillsammans med nämndens ordförande för att se över hur
nämndens protokoll kan bli bättre och mer enhetliga. Förbättringsåtgärder har
redan skett där exempelvis handlingar bifogas med protokoll samt att ärendenas
beskrivning och nämndens ageranden tydliggörs i större utsträckning än tidigare.
Utbildningsnämnden har vidare gett den tf. förvaltningschefen i uppdrag att revidera nämndens delegationsordning. Denna är en viktig del i nämndens system
för kontroll och uppföljning av verksamheten. Brister i delegationsordningen kan
resultera i att vissa beslut inte heller rapporterats tillbaka till nämnden som ett
beslut fattat på delegation.
Utbildningsnämndens ordförande kommer även framåt att presentera fler åtgärder för nämnden, såsom kompetensutveckling inom nämndsarbete och
nämndens ansvar samt modeller för intern kontroll.
Den 18 april 2017 börjar den nya förvaltningschef som kommer fortsätta arbetet
med att utveckla former för samarbete mellan nämnd och förvaltning, intern
kontroll samt koppling mellan kvalitetsarbete och resursfördelning.

2.1.

Hur styr utbildningsnämnden verksamheten
dels via ekonomiska resurser, dels via mål?

2.1.1.

Bedömning 2016

Ej uppfyllt
Utbildningsnämndens styrning behöver bli tydligare. Vidare behöver säkerställas att
kommunfullmäktiges och nämndens intentioner fullföljs hela vägen ut i verksamheten.
Nämnden har varit passiv i sin styrning såväl vad avser verksamhet som ekonomi.
Nämnden har inte varit aktiv i framtagandet av verksamhetsmål eller i den ekonomiska
styrningen.
Nämnden har inte i tillräcklig omfattning iakttagit kommunfullmäktiges mål. Kopplingen mellan mål och ekonomiska resurser har således varit svag.
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Spårbarheten i nämndens styrning behöver öka i protokoll och tillhörande handlingar.

2.1.2.

Iakttagelser 2017

I samband med införandet av Stratsys har nämnden arbetat med nämndsmål och verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål. Nämndens verksamhet styrs
av både nationella mål och kommunala mål. De intervjuade är medvetna om att det är
viktigt att dessa går hand i hand.
När det gäller den ekonomiska styrningen via nämndens internbudget så är den politiska
styrningen fortfarande begränsad. Rektorerna har fortsatt ett önskemål om att de skulle
engageras tidigare i budgetprocessen. Den bristande kontinuiteten på controllerfunktionen har påverkat den ekonomiska styrningen och uppföljningen negativt. Samarbetet och
rollfördelningen mellan nämnd och den centrala ekonomiavdelningen utvecklas succesivt,
enligt de intervjuade. Förvaltningen och ekonomiavdelningen har påbörjat ett arbete med
barn- respektive elevpeng som kommer att presenteras för nämnden.
Nämndens arbete har strukturerats på ett tydligare sätt i jämförelse med den tidigare
granskningen från 2016. I svaret som upprättades angavs att nämnden arbetat fram ett
årshjul/kalendarium där olika teman tas upp vid bestämda tidpunkter. Det har också införts stående punkter på dagordningen både till arbetsutskottet och till nämnden. På arbetsutskottet är de stående punkterna uppföljning av budget och inkomna händelserapporter avseende kränkande behandling. På nämnden är anmälan om fattade delegationsbeslut, frågor från nämndsledamöter och information från verksamheten de stående
punkterna.
I kalendarium planeras vilka olika teman som ska tas upp vid specifika sammanträdesdatum. Det kalendarium som vi tagit del av sträcker sig fram till 2017-12-12. Där finns även
punkter som ej är tidsatta.

2.2.

Hur följer utbildningsnämnden upp verksamheten både ekonomiskt och verksamhetsmässigt? Har spårbarheten i nämndens uppföljning ökat

2.2.1.

Bedömning 2016

Delvis uppfyllt
Nämnden följer varje månad upp ekonomin. Spårbarhet om eventuellt vidtagna åtgärder med anledning av rapporterna saknas. I protokollen framgår endast beslutet att
lägga information till handlingarna.
Verksamhetsuppföljningen är mer sporadisk och inte strukturerad på något systematiskt sätt. Det finns få spår av nämndens styrning utifrån de rapporter som lämnats.
Spårbarheten i nämndens uppföljning behöver öka i protokoll och tillhörande handlingar.
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Iakttagelser 2017

Vi har tagit del av nämndens protokoll för år 2017 och där kan vi se en tydlig skillnad i
nämndens agerande i jämförelse med granskningen som genomfördes år 2016. Skillnaden
innebär att nämnden inte längre bara lägger informationen till handlingarna utan beslutar
om olika åtgärder, till exempel att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa verksamheten
och redovisa konsekvenser. I besluten anges även när uppdragen ska redovisas tillbaka till
nämnden.
I samband med de ekonomiska uppföljningarna för år 2017 har konstaterats att nämndens internbudget inte överensstämmer med verkligheten, främst beroende på att interkommunala ersättningar inte är realistiskt budgeterade samt höga kostnader för asylverksamheten. Helårsprognosen för år 2017 uppgår enligt nämndens protokoll 2017-06-27 till
- 8,3 mnkr.
Vi har även tagit del av utbildningsnämndens uppföljning av tertial 2017 som behandlades
i nämnden 2017-05-23. I denna följs nämndsmål upp med kommentarer och en ekonomisk analys.
Det är värt att notera att avvikelser avseende verksamheten, som redovisas i samband
med uppföljning av målen i exempelvis tertialrapporten, inte i samma utsträckning resulterar till att nämnden vidtar några aktiva åtgärder. Det ska dock nämnas att på en punkt
kan noteras att en åtgärd vidtas och det gäller målet att medarbetare ska vara stolta och
trygga och i ständig utveckling. Ledningsorganisationen görs om där antalet ledare utökas
och team bildas för att skolledarna lättare ska kunna stötta och samarbeta.

2.3.

Hur fungerar samarbetet mellan nämnden och
förvaltningen?

2.3.1.

Bedömning 2016

Ej uppfyllt
Samarbetet mellan nämnden och förvaltningsledningen fungerar inte ändamålsenligt.
Det finns tydliga brister i beredningsprocesserna avseende beslutsunderlag och kommunikationen av nämndens styrning av förvaltningsorganisationen, samt till delar
även återkoppling av väsentliga verksamhetsfaktorer.
Efter en särskild händelse har en misstroendeförklaring som utbildningsnämndens ledamöter riktat mot förvaltningschefen och förvaltningsledningen överlämnats till kommunstyrelsen.

2.3.2.

Iakttagelser 2017

Samarbetet mellan nämnd och förvaltning upplevs idag fungera mycket bättre i jämförelse med år 2016. Öppenheten och transparensen mellan arbetsutskott, nämnd och förvaltning upplevs av de intervjuade som bättre idag. Den arbetsstruktur som nämnden har
beslutat om har bidragit till ett bättre samarbetsklimat. Det finns fortsatt vissa roll- och
gränsdragningsfrågor mellan nämnd och förvaltning som behöver klaras ut, bland annat
organisationsfrågor samt på vilken nivå som politikerna ska engagera sig i rena verksamhetsfrågor.
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När det gäller förvaltningens centrala organisation så har nämnden gett förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur den ska organiseras.
Förvaltningens ledningsgruppsarbete har förbättrats och det är idag ett mer öppet klimat i
gruppen.

2.4.

Har utbildningsnämnden en fungerande internkontroll?

2.4.1.

Bedömning 2016

Ej uppfyllt
Nämnden har inte arbetat med intern kontroll på ett systematiskt sätt. Nämnden har
inte gjort någon riskanalys och utifrån denna satt en plan för hur eventuella verksamhetsrisker eller ekonomiadministrativa risker ska minimeras.
Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för sin interna kontroll. Detta lever
inte utbildningsnämnden upp till.
Det finns delar i nämndens kvalitetsarbete som skulle kunna ingå i nämndens interna
kontroll.

2.4.2.

Iakttagelser 2017

Nämnden har i § 67 år 2017 beslutat om intern kontroll år 2018. Utbildningsnämnden har
beslutat att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på områden för kontrollaktiviteter
inom den interna kontrollen år 2018, att underlaget till internkontrollplan år 2018 ska tas
fram till arbetsutskottets och nämndens möten i november 2017 och läggs in i nämndens
kalendarium som en årlig återkommande aktivitet med fastställande av internkontrollplan i november och uppföljning av föregående års internkontroll i februari.

2.5.

Hur använder utbildningsnämnden kvalitetsredovisningen för att utveckla verksamheten?

2.5.1.

Bedömning 2016

Delvis uppfyllt
Spårbarheten i protokoll avseende nämndens överväganden och beslut i kvalitetsfrågor
är låg.
Förvaltningen har infört ett nytt sätt att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
Det är för tidigt att uttala sig om vilka effekter det nya arbetssättet kommer att få på
utvecklingen av verksamheten. Men intervjuerna säger att det nu blivit tydligare att
verksamheten omfattar mer än enbart grundskolan.

2.5.2.

Iakttagelser 2017

Rektorn som hade ett särskilt uppdrag avseende förvaltningens kvalitetsarbete vid
granskningen år 2016 har avslutat sin anställning. Kvalitetsredovisning och att utveckla
verksamheten ligger idag på den fd tf förvaltningschef. I framtaget årshjul/kalendarium
ingår att kvalitetsarbetet ska behandlas i nämnden i februari. Under år 2017 har även respektive rektor fått presentera sin verksamhet och kvalitet för nämnden vid ett specifikt
tillfälle.
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3.1.

Revisionell bedömning 2016

Uppföljning utbildningsnämnden

Vi bedömer att utbildningsnämnden inte har en ändamålsenlig ledning och uppföljning
av verksamheten. Detta grundar vi på att utbildningsnämndens ledning och uppföljning
uppvisar tydliga brister i implementering och uppföljning av kommunfullmäktiges mål,
i bristande underlag till grund för beslut, i bristande systematik avseende intern kontroll
och återkoppling till nämnden avseende förvaltningens kvalitetsarbete.
Idag säkerställs inte att styrkedjan från nämnden ut i verksamheten fullföljs. Samarbetet mellan nämnd och förvaltning, samt inom förvaltningen uppvisar brister. Förvaltningens ledningsgrupp behöver fokusera sitt arbete på att utveckla förvaltningens verksamhet. Vidare behöver utbildningsnämnden arbeta systematiskt med den interna kontrollen, utifrån en riskanalys. Den interna kontrollen bör också innefatta både verksamhetsmässiga och ekonomiadministrativa rutiner och processer. Delar av det kvalitetsarbete som nämnden har påbörjat kan med fördel integreras i nämndens interna kontroll.

3.2.

Revisionell bedömning 2017

Vi bedömer att utbildningsnämnden har vidtagit åtgärder för att rätta till de brister som
påtalades i rapporten år 2016. De åtgärder som nämnden angav i svaret har till stora delar
genomförts. Ett årshjul/kalendarium har införts där olika teman ska behandlas på nämndens sammanträde vid fasta tidpunkter. I kalendariet kan även nämndens ledamöter följa
olika ärenden. Vi bedömer sammantaget att nämndens arbete har fått en bättre struktur
och att nämnden i större utsträckning tar ansvar för sitt uppdrag. Öppenheten och dialogen mellan nämnd och förvaltning fungerar idag mycket bättre och det är en transparens i
informationen mellan arbetsutskott, nämnd och förvaltning. Det finns också från både
nämnd och förvaltning en medvetenhet om vilka områden som behöver utvecklas vidare,
dessa är bland annat roll- och ansvarsfördelning samt intern kontroll.

2017-08-15

Uppdragsledare/projektledare
Pär Sturesson
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1.

Granskning av verksamheten vid Borgholms slott

Sammanfattning och revisionell
bedömning

I verksamhetsplan med budget 2017 samt plan 2018-2019 ges följande beskrivning:
”Borgholms slott är ruinen av det barockpalats som Karl X Gustav byggde vid mitten av
1600-talet. Idag är Borgholms slott ett av regionens största turistmål som förvaltas av
Statens fastighetsverk. Borgholms kommun ansvarar för verksamheten på slottet.”
Av kommunstyrelsens reglemente § 3 framgår att styrelsen ansvarar för utvecklingen av
och verksamheten vid Borgholms slott.
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:
Säkerställer kommunstyrelsen att verksamheten vid Borgholms slott bedrivs
ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll?
Vi bedömer att kommunstyrelsen endast delvis säkerställer att verksamheten vid
Borgholms slott bedrivs ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll. Det baserar
vi på att det endast delvis finns mål för verksamheten, att det finns avtal som reglerar
förhållandet med Statens fastighetsverk och Borgholms kommun, men att avtalet inte
följts upp på ett strukturerat sätt. Återapporteringen till kommunstyrelsen sker i mycket
begränsad omfattning eftersom det inte sker någon ytterligare rapportering av
verksamheten utöver delårsrapport och årsredovisning. Vidare har inte verksamheten
utvärderats i förhållande till de mål som Borgholms kommun satte upp i
utvecklingsplanen (se bilaga 1).
Vidare bedömer vi att intäkter och kostnader i allt väsentligt tillhör verksamheten vid
Borgholms slott samt att försäljningsintäkter redovisas enligt god redovisningssed och
med tillräcklig intern kontroll. Mervärdesskatt redovisas i enlighet med lagen om
mervärdesskatt och övriga riktlinjer som Skatteverket utfärdat. Vi bedömer att det finns
upplåtelseavtal för de arrangemang som hålls i Borgholms slott och att dessa avtal
undertecknats i enlighet med delegationsordningen för kommunstyrelsen.

1.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Finns det mål för
verksamheten?

Delvis uppfyllt

Augusti 2017
Borgholms kommun
PwC

Vi bedömer att det endast delvis finns mål för
verksamheten under verksamhetsåret 2017.
Det baserar vi på att det inte finns några
detaljerade mål som gäller för år 2017.
Däremot finns två övergripande aktiviteter
som ska genomföras inom ramen för de
övergripande strategiska verksamhetsmålen
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som beslutats i samband med budget 2017.
Vi bedömer vidare att det fram till och med år
2016 funnits detaljerade mål för utvecklingen
av Borgholms slott inom ramen för samarbetet
med Statens fastighetsverk.
Finns avtal som reglerar
förhållandet med Statens
fastighetsverk och följs
avtalet upp?

Delvis uppfyllt

Är organisationen
ändamålsenlig och är
ansvarsfördelningen tydlig?

Uppfyllt

Vilka avtal har Borgholms
slott ingått?

Uppfyllt

Vilka kostnader och intäkter
har Borgholms slott?

Uppfyllt

Redovisas
försäljningsintäkter enligt
god redovisningssed och
med tillräcklig intern
kontroll?

Uppfyllt

Augusti 2017
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Vi bedömer att det finns avtal som reglerar
förhållandet med Statens fastighetsverk och
Borgholms kommun. Vi bedömer vidare att
avtalet inte följts upp på ett strukturerat sätt
och att den uppföljning som gjorts inte har
dokumenterats.
Vi bedömer att organisationen i huvudsak är
ändamålsenlig och att ansvarsfördelningen i
allt väsentligt är tydlig. Det baserar vi på att
det finns en ordinarie organisation för
verksamheten vid slottet, att det finns en
budget för verksamheten, att
delegationsordningen omfattar verksamheten
vid slottet samt att beslut har tagits kring taxor
för verksamheten där det tydligt framgår vad
verksamhetsansvarig kan besluta om.
Organisationen bedöms som något
underbemannad av de intervjuade.
Vi bedömer att det finns upplåtelseavtal för de
arrangemang som hålls i Borgholms slott och
att dessa avtal undertecknats i enlighet med
delegationsordningen för kommunstyrelsen.
Vi bedömer att intäkter och kostnader i allt
väsentligt tillhör verksamheten vid Borgholms
slott. Det baserar vi på granskningen av
transaktioner samt genomförda intervjuer.
Vi bedömer att försäljningsintäkter redovisas
enligt god redovisningssed och med tillräcklig
intern kontroll. Det baserar vi på de
iakttagelser vid gjort i samband med
granskningen som visat att RKR 23 följs och
att fullständiga underlag finns som visar
kassabehållning tillsammans med
tömningskvitton.
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Redovisas mervärdesskatt i
enlighet med
mervärdesskattelagen
(1994:200) och andra
riktlinjer från Skatteverket?

Uppfyllt

Sker återrapportering av
verksamheten till
kommunstyrelsen?

Delvis uppfyllt

Utvärderas verksamheten i
förhållande till uppsatta
mål?

Ej uppfyllt

Augusti 2017
Borgholms kommun
PwC

Vi bedömer att mervärdesskatt redovisas i
enlighet med lagen om mervärdeskatt och
övriga riktlinjer som Skatteverket utfärdat.

Vi bedömer att återrapporteringen till
kommunstyrelsen sker i mycket begränsad
omfattning. Det baserar vi på att det inte sker
någon ytterligare återrapportering av
verksamheten utöver den som sker i
delårsrapport och årsredovisning.
Vi bedömer att verksamheten inte har
utvärderats i förhållande till de mål som
Borgholms kommun satte upp i
utvecklingsplanen.
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Inledning

2.1.

Bakgrund

Granskning av verksamheten vid Borgholms slott

I verksamhetsplan med budget 2017 samt plan 2018-2019 ges följande beskrivning:
”Borgholms slott är ruinen av det barockpalats som Karl X Gustav byggde vid mitten av
1600-talet. Idag är Borgholms slott ett av regionens största turistmål som förvaltas av
Statens fastighetsverk. Borgholms kommun ansvarar för verksamheten på slottet.”
Av kommunstyrelsens reglemente § 3 framgår att styrelsen ansvarar för utvecklingen av
och verksamheten vid Borgholms slott.
Revisorerna har beslutat att granska verksamheten vid Borgholms slott och om den
bedrivs med tillräcklig intern kontroll.

2.2.

Revisionsfråga, revisionskriterier och
kontrollmål

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:


Säkerställer kommunstyrelsen att verksamheten vid Borgholms slott bedrivs
ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll?

Granskningen sker baserat på följande revisionskriterier:


Budget för år 2017



Mervärdesskattelagen (1994:200)



Övriga riktlinjer från Skatteverket



Interna styrdokument

Följande kontrollmål ska besvaras av granskningen:


Finns det mål för verksamheten?



Finns avtal som reglerar förhållandet med Statens fastighetsverk och följs avtalet
upp?



Är organisationen ändamålsenlig och är ansvarsfördelningen tydlig?



Vilka avtal har Borgholms slott ingått?



Vilka kostnader och intäkter har Borgholms slott?



Redovisas försäljningsintäkter enligt god redovisningssed och med tillräcklig
intern kontroll?



Redovisas mervärdesskatt i enlighet med mervärdesskattelagen (1994:200) och
andra riktlinjer från Skatteverket?



Sker återrapportering av verksamheten till kommunstyrelsen?



Utvärderas verksamheten i förhållande till uppsatta mål?
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Metod och avgränsning

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen.
Vi har genomfört intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, t.f. kommunchef, t.f.
ekonomichef samt verksamhetschef för Borgholms slott.
Vi har tagit del av följande dokument: verksamhetsplan med budget 2017 samt plan 20182019, årsredovisning 2016, nyttjanderättsavtal avseende Borgholms slott inklusive
hyresavtal, utvecklingsplan för Borgholms slott år 2012-2016, protokoll för hyresgästmöte
Borgholms slott 2017-04-13 samt ekonomisk redovisning för år 2016 samt för första
kvartalet 2017.
Faktauppgifterna i rapporten har granskats av t.f. ekonomichef samt av
verksamhetsansvarig för Borgholms slott.
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Iakttagelser och bedömningar

För varje kontrollmål redogörs för iakttagelser och vilka revisionella bedömningar som
görs därpå.

3.1.

Finns det mål för verksamheten?

3.1.1.

Iakttagelser

I budgetdokumentet för år 20171 finns övergripande strategiska verksamhetsmål utifrån
fem perspektiv; medborgare, ekonomi, företagande, medarbetare samt miljö och kultur. I
intervjuerna beskrivs att verksamheten vid Borgholms slott omfattas av perspektivet miljö
och kultur. De övergripande målen har brutits ned i nämndsmål, därefter till
verksamhetsmål vilka åsatts nyckeltal och aktiviteter.
Inom området miljö och kultur ska kännedomen om natur- och kulturhistoriska platser i
kommunen öka och samarbetet med externa aktörer som till exempel Statens
fastighetsverk bedrivas på ett bra sätt. De aktiviteter som ska genomföras är att ta fram
informationsmaterial kring natur- och kulturhistoriska platser samt utvärdera samarbetet
som finns med de externa aktörerna.
Verksamheten vid Borgholms slott har ett ekonomiskt mål som framgår av
driftredovisningen för år 2017. Målet innebär att verksamhetens kostnader ska täckas av
intäkterna. Enligt verksamhetschefen är grunduppdraget att få ekonomin att gå ihop.
Statens fastighetsverk har i samverkan med övriga intressenter upprättat en
utvecklingsplan för Borgholms slott år 2012-2016, som Borgholms kommun har ställt sig
bakom. Utvecklingsplanen innehåller en vision, långsiktiga mål samt en beskrivning av
utvecklande insatser, se vidare bilaga 1. I intervjuerna beskrivs att arbetet med att ta fram
en ny plan inte har påbörjats på grund av att det långsiktiga perspektivet inte har
prioriterats.

3.1.2. Bedömning
Vi bedömer att det endast delvis finns mål för verksamheten under verksamhetsåret 2017.
Det baserar vi på att det inte finns några detaljerade mål som gäller för år 2017. Däremot
finns två övergripande aktiviteter som ska genomföras inom ramen för de övergripande
strategiska verksamhetsmålen som beslutats i samband med budget 2017.
Vi bedömer vidare att det fram till och med år 2016 funnits detaljerade mål för
utvecklingen av Borgholms slott inom ramen för samarbetet med Statens fastighetsverk.
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.

1

KF § 185/2016-11-21: Verksamhetsplan med budget 2017 samt plan 2018-2019
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3.2. Finns avtal som reglerar förhållandet med
Statens fastighetsverk och följs avtalet upp?
3.2.1. Iakttagelser
I början av år 2006 beslutade kommunfullmäktige att teckna ett tioårigt
nyttjanderättsavtal respektive hyresavtal med Statens fastighetsverk avseende Borgholms
slott och entrébyggnaden2. Avtalstiden började 1 januari 2007 och avtalet löper på 10 år.
Om ingen av parterna sagt upp avtalet senast ett år före avtalsperiodens utgång förlängs
avtalet med tio år i taget.
I intervjuerna beskrivs att det efter den första 10-årsperioden aldrig har varit aktuellt att
säga upp avtalet, vilket innebär att det fortsätter att löpa 10 år till. Det har inte skett någon
formell uppföljning av avtalet, men inför avtalsperiodens utgång diskuterades samarbetet
i kommunledningen. Vi har inte funnit att beslutet att fortsätta samarbetet med Statens
fastighetsverk har dokumenterats, men samtliga intervjuade beskriver att samarbetet
fungerar bra och att de är inställda på att låta avtalet löpa vidare.

3.2.2. Bedömning
Vi bedömer att det finns avtal som reglerar förhållandet med Statens fastighetsverk och
Borgholms kommun. Vi bedömer vidare att avtalet inte följts upp på ett strukturerat sätt
och att den uppföljning som gjorts inte har dokumenterats.
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.

3.3. Är organisationen ändamålsenlig och
ansvarsfördelningen tydlig?
3.3.1. Iakttagelser
Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som ansvarar för verksamheten vid
Borgholms slott. Den ordinarie organisationen består av verksamhetschefen med 50 % av
en heltidstjänst samt kastellan och vaktmästare på heltid. Organisationen är underställd
kommunchefen. På sommaren utökas organisationen med cirka 20 anställda samt
ungdomar som får sommarjobb genom kommunens försorg.
I intervjuerna beskrivs att verksamheten är något underbemannad till följd av att
kostnaderna hålls nere på grund av att intäkterna är osäkra långt in på året. När
säsongens intäkter är kända är det för sent att vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna.
Det finns en budget för verksamheten som innebär att verksamhetens kostnader ska
täckas av verksamhetens intäkter. Både kostnader och intäkter är budgeterade på ansvar,
verksamhet och kostnadsslag.
Samarbetet med Statens fastighetsverk regleras av utvecklingsplanen 2012-2016 för
Borgholms slott. Enligt utvecklingsplanen finns en utvecklingsgrupp där Statens
fastighetsverk och Borgholms kommun hade tre representanter vardera. Från Borgholms
kommun ska en tjänsteman med beslutanderätt för slottets verksamhet delta.
Utvecklingsgruppen ska träffas minst två gånger per år. Vid mötena deltar
verksamhetschefen för kommunens räkning.
2

KF § 7/2006-02-06
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Det finns även en styrgrupp där kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande från
kommunen ingår. Styrgruppen ska mötas en gång per år. Enligt uppgift har denna grupp
inte haft några möten under innevarande mandatperiod. Ärenden som kräver kommunala
beslut lyfts till kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsen beroende på
dignitet enligt de intervjuade.
Kommunstyrelsens delegationsordning omfattar verksamheten vid Borgholms slott.
Enligt delegationsordningen för kommunstyrelsen får verksamhetsansvarig hantera
löpande ärenden kopplade till verksamheten. Det omfattar till exempel upplåtelse av
slottets lokaler enligt fastställda regler och taxor, inköp av inventarier, material m.m.
inom slottets verksamhetsområde och budget, beslut om samarrangemang, beslut om
projekts igångsättande samt underteckna avtal avseende arrangemang på Borgholms
slott.3 Verksamhetsansvarig beslutar om vissa taxor enligt beslut i kommunfullmäktige4.

3.3.2. Bedömning
Vi bedömer att organisationen i huvudsak är ändamålsenlig och att ansvarsfördelningen i
allt väsentligt är tydlig. Det baserar vi på att det finns en ordinarie organisation för
verksamheten vid slottet, att det finns en budget för verksamheten, att
delegationsordningen omfattar verksamheten vid slottet samt att beslut har tagits kring
taxor för verksamheten där det tydligt framgår vad verksamhetsansvarig kan besluta om.
Organisationen bedöms som något underbemannad av de intervjuade.
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.

3.4. Vilka avtal har Borgholms slott ingått?
3.4.1. Iakttagelser
Upplåtelseavtal skrivs för varje arrangemang som ska hållas i Borgholms slott. Vi har
granskat två avtal från säsongen 2017. Avtalen upprättas och undertecknas av
verksamhetschefen.

3.4.2. Bedömning
Vi bedömer att det finns upplåtelseavtal för de arrangemang som hålls i Borgholms slott
och att dessa avtal undertecknats i enlighet med delegationsordningen för
kommunstyrelsen.
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.

3
4

KS § 95/2014-06-10
KF § 185/2016-11-21, sidan 5
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3.5. Vilka kostnader och intäkter har Borgholms slott?
3.5.1. Iakttagelser
Vi har granskat den ekonomiska redovisningen för Borgholms slott under år 2016 och
från januari till mars 2017. I tabellen nedan visas en sammanfattning av intäkter och
kostnader för år 2016 samt för första kvartalet 2017. Belopp i tkr.

Intäkter
varav
Intäkter från försäljning i shop och café
Intäkter från arrangemang
Intäkter från entréavgift
Intäkter från uthyrning av mobil scen
Intäkter från uthyrning av lokaler
Kostnader
varav
Personalkostnader
Hyra Statens fastighetsverk
Städ- och renhållningstjänster
Mindre reparationer och underhåll
Elkostnader
Inköp av tåg
Inköp av varor till shop och café
Förbrukningsmaterial
Marknadsföring
Leasingkostnader, fordon
Arrende vägsamfällighet
Bankavgifter
Övriga kostnader
Netto

År 2016 jan-dec
5 929

År 2017 jan-mars
54

1 011
635
4 005
75
203

54

-5 156

-948

-2 038
-856
-173
-94
-446
-558
-162
-446
-59
-41
-97
-186

-290
-181

773

-894

-118
-250

-49
-60

I entrébyggnaden sker försäljning av souvenirer. Inne på slottet finns ett café som säljer
förfriskningar i form av dryck och lättare tilltugg som glass. Intäkter från arrangemang
avser konserter som anordnades under sommaren 2016. Intäkter från uthyrning av
lokaler avser så kallade gästabud.
Kommunfullmäktige har för båda de granskade åren antagit taxor för inträde, visningar
och uthyrning av mobil scen. Hyran för gästabud och övriga arrangemang bestäms enligt
beslutet av verksamhetsansvarig.
De högsta kostnaderna består av personalkostnader och hyra till Statens fastighetsverk.
Hyran utgår från en grundhyra samt tillägg med 15 % av intäkterna som överstiger
4,9 mnkr.
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3.5.2. Bedömning
Vi bedömer att intäkter och kostnader i allt väsentligt tillhör verksamheten vid Borgholms
slott. Det baserar vi på granskningen av transaktioner samt genomförda intervjuer.
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.

3.6. Redovisas försäljningsintäkter enligt god
redovisningssed och med tillräcklig intern
kontroll?
3.6.1. Iakttagelser
God redovisningssed för intäkter beskrivs i RKR 18 avseende värdering samt i RKR 23
avseende tidpunkt för bokföring av kontanta inbetalningar, användning av gemensam
verifikation vid likartade ekonomiska händelser samt arkivering av
räkenskapsinformation.
Vid användning av ett certifierat kassaregister får bokföringen senareläggas till 50 dagar
efter utgången av den månad när transaktionen inträffade. Gemensam verifikation får
användas vid försäljning av kontant betalning om försäljningen registreras i ett
kassaregister. Verifikationen ska då utgöras av tömningskvitton samt kontrollremsor eller
journalminnen. Räkenskapsinformation ska sparas i tio år.
Intäkter för gästabud och arrangemang faktureras medan övriga intäkter kommer in via
någon av de tre kassorna som finns på slottet. Kassa 1 finns i entrébyggnaden och är
öppen hela året. Kassa 2 finns också i entrébyggnaden och används under högsäsong.
Kassa 3 finns inne på slottet och används för betalning av pedagogisk verksamhet och café
under sommarsäsongen. Kassaapparaterna är certifierade enligt Skatteverkets krav och är
utrustade med minneskort där transaktionerna lagras.
Verksamhetschefen gör underlag för fakturering och stämmer av kassaapparaterna. När
avstämning görs skrivs ett tömningskvitto, som visar behållningen från förra
avstämningen, (z-rapport) ut från kassan. Avstämningskvittot lämnas tillsammans med
en rapport till ekonomikontoret. Kontanterna lämnas i en servicebox, som sköts av
kontanthanteringsföretaget Loomis. Under sommaren görs det varje dag.
Vi har granskat kopior på fakturor som avser arrangemang och hyra av lokaler under år
2016. Vi har även granskat redovisningen av kassa 1 och 3 under år 2016. Granskningen
visar att varje redovisning består av en redovisningsblankett, z-rapport, rapport över
korttransaktioner, kopia på redovisningen av kontanter till Loomis samt kontrollremsan
från påsen som skickats iväg. Löpnumret på z-rapporten noteras på
redovisningsblanketten. Granskningen av redovisningen för kassa 3 visar att alla
löpnummer finns utom ett i slutet av säsongen. I samband med faktagranskningen av
revisionsrapporten visade det sig att verksamhetsansvarig under granskningens gång
skickat in den saknade z-rapporten till ekonomikontoret.

3.6.2. Bedömning
Vi bedömer att försäljningsintäkter redovisas enligt god redovisningssed och med
tillräcklig intern kontroll. Det baserar vi på de iakttagelser vid gjort i samband med
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granskningen som visat att RKR 23 följs och att fullständiga underlag finns som visar
kassabehållning tillsammans med tömningskvitton.
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.

3.7. Redovisas mervärdesskatt i enlighet med
mervärdeskattelagen (1994:200) och andra
riktlinjer från Skatteverket?
3.7.1. Iakttagelser
Intäkterna vid Borgholms slott består både av momspliktiga och ej momspliktiga
transaktioner. Till de momspliktiga transaktionerna hör försäljningen i shop och café,
intäkter från arrangemang samt uthyrning av den mobila scenen. Ej momspliktig
verksamhet utgörs av entréavgifter samt uthyrning av lokaler för gästabud.
Vår granskning visar att intäkterna i bokföringen skiljs åt på olika konton beroende på om
de är momspliktiga eller inte. Se följande tabell.

Intäkter exklusive moms
varav
Momspliktig försäljning i shop och café
Momspliktiga intäkter från konsert
Ej momspliktiga intäkter, entréavgift
Momspliktiga intäkter, uthyrning av
mobil scen
Ej momspliktiga intäkter, uthyrning av
lokaler

År 2016 jan-dec
5 929

År 2017 jan-mars
54

1 011
635
4 005
75
203

54

För den försäljning som sker via kassaapparaterna är varorna kodade med rätt momssats.
Försäljningen per momssats framgår av tömningskvittot. Beloppen förs över på en
redovisningsblankett som visar hur försäljningen med de olika momssatserna ska
bokföras.
Avdrag för ingående moms sker på leverantörsfakturor. Redovisning av moms sker i
enlighet med Skatteverkets datum för deklaration av mervärdesskatt.

3.7.2. Bedömning
Vi bedömer att mervärdesskatt redovisas i enligt med lagen om mervärdeskatt och övriga
riktlinjer som Skatteverket utfärdat.
Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt.
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3.8. Sker återrapportering av verksamheten till
kommunstyrelsen?
3.8.1. Iakttagelser
Återrapportering av verksamheten sker främst i delårsrapporter och årsredovisning för
Borgholms kommun. Av årsredovisningen 20165 framgår att det blev en positiv
budgetavvikelse som beror på att det anordnades fler konserter under året än planerat,
vilket medförde högre intäkter. Kommunchefen beskriver i årsredovisningen för år 2016
att flera framstående artister har bokats för framträdande på slottet inför sommaren 2017.
Verksamhetens ekonomi redovisas för kommunstyrelsen i samband med månatliga
budgetuppföljningar av kommunstyrelsens ansvarsområde.
Verksamhetschefen beskriver att han inte varit hos kommunstyrelsen och rapporterat
verksamheten mer i detalj. I enlighet med avtal och utvecklingsplan med Statens
fastighetsverk äger två hyresgästmöten rum varje år. Från Borgholms kommun är det
verksamhetschefen som deltar. På mötet som äger rum under våren överlämnar
verksamhetschefen en ekonomisk redovisning samt uppgift om besöksstatistik för det
gångna året. Statens fastighetsverk skriver protokoll som verksamhetschefen får ta del av.
Protokollet delges inte någon annan i kommunorganisationen. Vi har tagit del av
protokollet från mötet som ägde rum den 13 april 2017.

3.8.2. Bedömning
Vi bedömer att återrapporteringen till kommunstyrelsen sker i mycket begränsad
omfattning. Det baserar vi på att det inte sker någon ytterligare återrapportering av
verksamheten utöver den som sker i delårsrapport och årsredovisning.
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.

3.9. Utvärderas verksamheten i förhållande till satta
mål?
3.9.1. Iakttagelser
I intervjuerna beskrivs att det ekonomiska målet är det centrala för kommunledningen.
Det är i driftredovisningen som verksamheten vid Borgholms slott utvärderas.
Vi kan inte finna att utvecklingsplanen för åren 2012-2016 har utvärderats.

3.9.2. Bedömning
Vi bedömer att verksamheten inte har utvärderats i förhållande till de mål som Borgholms
kommun satte upp i utvecklingsplanen.
Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.

5
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Bilaga 1

Nedan följer utdrag ur Utvecklingsplan för Borgholms slott 2012-2016.
Vision6
Utvecklingsarbetet utgår från Statens fastighetsverks och Borgholms kommuns
gemensamma vision:
”År 2016 är Borgholms slott ett slott för alla. Här bedrivs en attraktiv verksamhet och
lättillgänglig verksamhet under stor del av året. En ständig förnyelse av utbudet gör slottet
roligt att återvända till. Borgholms slott är en eftersökt aktör i den lokala och regionala
utvecklingen.”
Långsiktiga mål
Parterna har enats kring tre långsiktiga verksamhetsmål:
År 2016 ska Borgholms slott:
1. Attrahera över 108 000 betalande gäster per år
2. Ha 20 % mer återkommande besökare
3. Ha ökat sin omsättning per besökare med 35 %
För att verksamhetsmålen ska uppnås har man enats kring sex grundläggande mål:
Statens fastighetsverk och Borgholms kommun ska:
1. Stärka slottets position som ett av Sveriges mest kända besöksmål
2. Ge slottet förutsättningar att utvecklas som besöksmål
3. Göra slottet tillgängligt för alla
4. Utveckla befintliga och nya resurser
5. Öka andelen intäktsskapande ytor i och kring slottet
6. Stärka slottets ställning i den lokala och regionala utvecklingen
Utvecklande insatser7
För att lägga grunden för en långsiktig utveckling av slottets publika verksamhet, så avser
Statens fastighetsverk och Borgholms kommun att under avtalsperioden tillsammans
genomföra ett antal utvecklande insatser de valda fokusområdena.

6
7

Utvecklingsplan för Borgholms slott 2012-2016, sidan 9
Utvecklingsplan för Borgholms slott 2012-2016, sidan 12
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Vid varje insats presenteras de effekter som insatsen förväntas resultera i. Deras
genomförbarhet styrs av att erforderliga beslut, tillstånd och resurser erhålls.
Följande insatser föreslås åren 2012-2016:
Grundläggande insatser för att besöksmålet ska kunna utvecklas
1. Intern attityd- och kunskapsutveckling kring Borgholms slott (varumärket)
2. Driftbolag för publik verksamhet (resurs)
3. Varumärkesplattform (varumärket)
4. Ramverk och kriterier för entreprenörer (samverkan)
5. Handlingsplan för ökad tillgänglighet (profilområde)
6. Fler ytor för publik verksamhet (intäktsskapande)
7. Utvecklad basutställning (varumärket)
Insatser för att stärka verksamhetens attraktivitet och konkurrenskraft
8. Välkomnande ankomstområde (resurs)
9. Caféverksamhet i slottet (intäktskapande)
10. Vidareutveckling av Västra längan (intäktsskapande)
11. Kompetenstillförsel (resurs)
12. Vitaliserad marknadsplan (marknadsföring)
13. Utveckla verksamheten för barn- och ungdomar (profilområden)
Fördjupat beslutsunderlag, detaljplanering, budgetering och tidsplan kring varje insats
upprättas av berörda parter inför genomförandet.
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Pär Sturesson

Caroline Liljebjörn

Uppdragsledare

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

Mars
- revisorerna info
- Redovisning
oavslutade
motioner/mbf
- Återrapportering
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
- tertialbokslut, info

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 – SN
- Info – regionförbundet
Regional Utvecklingsstrategi
- Redovisning oavslutade
motioner/medborgarförslag
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT

Oktober
September 16
18
September
- revisorerna info
- INFO – UN
- INFO – Ölands Turist
- kulturplan
- motioner
- parkeringsnorm och
parkeringsköp
- inrättande av fmberedning

November
20

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

December
18 (ändrat)

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.

