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ÄRENDEN

Sid

1

Information från verksamheten

2

Information; Medarbetarenkät 2015
HR-chef Ann Nilsson redogör för ärendet.

2015/149

3

Information; Återrapportering, Vattenspel samt grönområde
Borgholms torg
Kommunstyrelsen återremitterade 2016-01-26 § 4 ärendet med att den
totalt kostnaden inkl konst som lockar barn till lek blir max 1,5 mkr.
Planarkitekt Åsa Bejemar och stadsarkitekt Leo Eriksson redogör för
framtaget förslag.

2012/16

5-7

4

Budgetuppföljning 2016

2016/8

8-17

5

Äskande tilläggsbudgetering eller taxehöjning el till husbilar, GataPark, BEAB
Borgholm Energi AB föreslår 2016-01-14 § 5 kommunfullmäktige
att bevilja tilläggsbudget om 160 tkr eller höja taxan till 40 kr/dygn.
Beslutas av kommunfullmäktige
– kommunstyrelsen har att föreslå fullmäktige antingen bevilja/avslå
tilläggsbudget elelr bifalla/avslå taxehöjning.

2016/21

18

6

Äskande tilläggsbudgetering Teknisk service 2016
Borgholm Energi AB föreslår 2016-01-12 kommunstyrelsen att godkänna
tilläggsbudgetering på 333 tkr för Teknisk Service.
Beslutas av kommunfullmäktige
- kommunstyrelsen har att föreslå fullmäktige antingen bevilja eller avslå
tilläggsbudget.

2016/22

19-20

7

Begäran om tilläggsbudget, samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden begär 2016-02-25 § 44 tilläggsanslag för att
kunna genomföra uppgifter under året som är ofinansierade i budget för
2016:
• 85 tkr för ökade nämndkostnader
• 200 tkr för vikarier i Servicecenter

2016/58

21-23

2
• 80 tkr för revidering av MKB föp Byxelkrok
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen bifogas deras
ärende.
Ekonomiavdelningen föreslår i tjänsteskrivelse att äskandena avslås och
att de tas upp i budgetarbetet inför 2017.
Beslutas av kommunfullmäktige
- kommunstyrelsen har att föreslå fullmäktige antingen avslå eller bevilja
tilläggsbudget.
8

Begäran om avsättning av medel till klimatinvesteringsstöd
2016/47
avseende uppförande av laddningsstationer för elfordon
Samhällsbyggnadsförvaltningen begär avsättning av medel till klimatinvesteringsstöd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-03-08 § 87 kommunstyrelsen
att avsätta 115 000 kronor till klimatinvesteringsstöd avseende
uppförande av 3 st laddningsstationer 22 kw med dubbla uttag.
Medel anvisas ur kontot Ospec fastigheter investeringsbudget 2016.
att uppdra till budgetberedning att i budget 2017 avsätta 560 000 kronor
till klimatinvesteringsstöd avseende uppförande av 6 st laddningsstationer 22 kw med dubbla uttag samt 1 snabbladdare 50 kw.
Beslutas av kommunstyrelsen

24-25

9

Anvisning av medel till konsultutredning, lokaler för
socialförvaltningens administration; Lokalförsörjning 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-03-01 § 64 till ekonomiavdelningen
att genom konsult ta fram ett förslag på anpassning av lokalerna i
fastigheten KV Höken 2 för att inrymma socialförvaltningens
administration.
att återkomma med förslag på lokallösning och beräknad investeringskostnad.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-03-01 § 64 kommunstyrelsen
att anvisa ca 50 tkr till konsultkostnad för utredning om anpassning av
lokalerna.
Beslutas av kommunstyrelsen vad gäller anvisning av medel.

2016/37

26-27

10

Ansökan om bidrag, Projektförslag Förstudie handlingsplan
bredbandsstöd
Framtid Öland har lyft frågan gällande kommunalt bidrag till förstudie för
bredbandsstöd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att bevilja maximalt 60 tkr till förstudien.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/45

28-32

11

Årsredovisning 2015
Upprättat förslag till årsredovisning.
Text saknas i dagsläget från Miljö- och hållbarhetsberedningen
Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till revisorerna för
granskning och till fullmäktige för godkännande.
Beslutas av kommunfullmäktige

2014/210

SEPARAT
HANDLING

12

Revidering av Bullerpolicy
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 2016-02-25 § 46 förslaget till
reviderad bullerpolicy till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutas av kommunfullmäktige

2015/114

33-48

3
13

Godkännande av försäljning Borgholm Resedan 8
Borgholm Energi AB föreslår 2016-01-14 § 13 att uppdra till bolaget att
sälja fastigheten.
(Eftersom det är bolaget som äger fastigheten ska försäljningen
godkännas av kommunfullmäktige)
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-03-01 § 66 kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna att Borgholm Energi AB säljer fastigheten Borgholm
Resedan 8 enligt ovan framförda villkor, dock bör det framgå att
fastigheten i första hand ska bebyggas med 100 % hyresrätter och i
andra hand 50 % hyresrätter och 50 % bostadsrätter.
Beslutas av kommunfullmäktige

2015/213

49

14

Lokaler till Borgholms kommuns centrala förskoleområde Skogsbrynet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-24 § 216 godkänna att ekonomiavdelningen går vidare i ärendet gällande förskola på fastigheten Borgholm
Freja 10 angränsande till Skogsbrynets förskola.
I tjänsteskrivelse föreslår nu kommunledningskontoret att förskolan
istället placeras på Rödhaken 4, som ägs av Borgholm Energi.
Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen måste begära hos bolaget att
få ta mark i anspråk för placering av prefabricerad tvåavdelningsförskola
på fastigheten Rödhaken 4.
Beslutas av kommunstyrelsen.

2015/251

50-55

15

Medborgarförslag (Hans Svensson) Bristande underhåll av gator
2014/42
och trottoarer i Åkerhagen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-02-02 § 35 kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att delar av medborgarförslaget redan är genomförda, resterande finns ej budgeterade
medel för. I den ”Gatuunderhållsplan” som är under framtagande
kommer resterande delar att beaktas.
Beslutas av kommunstyrelsen

56-60

16

Medborgarförslag (Lars Engström) förlängd säsong på norra Öland
2015/17
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-02-02 § 42 kommunstyrelsen
att anse medborgarförslaget besvarat då dess förslag inarbetats i slutrapporten från tillfälliga fullmäktigeberedningen för landsbygdsutveckling på norra Öland.
Beslutas av kommunstyrelsen

61-62

17

Medborgarförslag (Lars Nilsson) - förbättring av Borgholms
2015/76
innerstads gator genom att söka statsbidrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-02-02 § 43 kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget då det inte anses möjligt att söka statsbidrag alternativt högre del av vägtrafikskatten för att förbättra
innerstadens gator.
Beslutas av kommunstyrelsen

63-64

18

Medborgarförslag (Lars Nilsson) - anlägg biogasmack och
2015/97
tvättstation för bilar vid mejeriviken
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2015-02-02 § 44 kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget då kommunen inte har för avsikt att

65-66

4
anlägga biogasmack eller tvättstation vid mejeriviken
Beslutas av kommunstyrelsen
19

Motion (Lars-Erik Larsson och Ulf Lafveskans V) - bildande av
2015/123
kommunalt bostadsbolag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-03-01 § 80 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med motiveringen att kommunen redan äger ett
bolag som enligt ärardirektivenska bygga och förvalta bostäder.
V har lämnat in en komplettering till motionen.
Beslutas av kommunfullmäktige

67-69

20

Motion Eva Wahlgren (C) - rena vattnet från läkemedelsrester
2015/288
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-03-01 § 81 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till de kostnader (provtagningar och
eventuella ombyggnader, filterkompletteringar) som ett
genomförande
av motionen skulle medföra och att det ännu inte är ett lagkrav att
rena avloppsvattnet.
Däremot bör information ges till medborgarna hur de ska hantera
överblivna läkemedel och om följderna av läkemedelsrester i
avloppsvattnet.
Beslutas av kommunfullmäktige

70-72

21

Återapportering bifallen motion; Heltid en rättighet - deltid en
2014/32
möjlighet, genomföra en ekonomisk konsekvensbedömning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-03-01 § 82 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad och avsluta motionen från vidare handläggning då socialnämnden redan beslutat att successivt arbeta för
heltidstjänster inom verksamheten.
Beslutas av kommunfullmäktige

73-76

22

Meddelande/Delegationsbeslut

77-87

_ _ _ _Skickas digitalt 2016-03-14

2016/9
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN

§4

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-01-26

1-17

Dnr 2012/16-310 KS

Vattenspel på Borgholms torg, godkännande av kalkyl.
I tjänsteskrivelse 2015-12-17 och vid dagens sammanträde redovisas
förslag på vattenspel på Borgholms torg. Stadsarkitekt Leo Eriksson och
planarkitekt Åsa Bejemar presenterar skiss på förslaget och historiken bakom
valet av utformning.
Olika alternativ har utretts där ett första och mer tekniskt avancerat alternativ
förkastades. Ett mindre kostnadskrävande alternativ har nu tagits fram som
är enklare och inte innehåller lika många komponenter.
Kalkyl
Underbyggnad

Betongplatta, vattenmagasin,
schaktning, fyllnadsmaterial
läggning av ledningar, återställning markytor

Servicehus
Fontän
Överbyggnad (granit)
Totalkostnad

450 000
250 000
1 500 000
200 000
2 400 000

Vattenspelet ska förläggas mitt på gräsytan på norra delen av torget. Runt
och norr om vattenspelet ska markytorna hårdgöras för att bättre stå emot
slitskador.
Under mötet diskuteras möjlig finansiering, varvid framkommer att det
återstår ca 1,5 mkr av ”Amerikaarvet”. Borgholms kommun har erhållit ett arv
genom testamente efter John P Johnsson om ca 1,7 kronor till minne av
hans hustru Aina E Johnsson.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 9
kommunstyrelsen
att godkänna framtaget förslag på vattenspel för placering på Borgholms
torg.
att finansiering av fontänen sker genom ianspråktagande av resterande del
av det s k ”Amerikaarvet”.
att godkänna ianspråktagande av medel ur investeringsbudget för resterande kostnader.

Yrkanden - återremiss
Monica Enberg (S) yrkar att ärendet återremitteras och att den totala
kostnaden inklusive konst som lockar barn till lek blir max 1,5 mkr.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; Ärendet
återremitteras, kostnad max 1,5 mkr för en helhetslösning inklusive konst
som lockar barn till lek och ärendet beslutas idag, vilka ska ställas under
Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-01-26

1-17

proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill
återremittera ärendet, kostnad max 1,5 mkr för en helhetslösning inklusive
lekredskap.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill återremittera
ärendet röstar ja. Den som vill besluta idag röstar nej.
Ja -6

Nej – 5

Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Per Lublin (nÖP)
Maria Lindmark (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Mattias Carlsson (FÖL)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja-röster mot 5 nej-röster
att

återremittera ärendet och att den totala kostnaden inklusive konst
som lockar barn till lek blir max 1,5 mkr.

Yrkande – ta reda på vad Borgholmsborna vill
Per Lublin (nÖP) yrkar att vi tar reda på vad borgholmsborna tycker om det
föreliggande förslaget och sedan avgör om det finns anledning att gå vidare
med projektet eller ej.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; Avslag till Per
Lublins yrkande och bifall till Per Lublins yrkande, vilka ska ställas under
proposition.
Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunstyrelsen vill avslå
Per Lublins yrkande.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avslå Lublins
yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Lublins yrkande röstar nej.
Ja -6

Nej – 1

Avstår - 3

Ilko Corkovic (S)

Per Lublin (nÖP)

Thomas Johnsson (M)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-01-26

1-17

Sofie Loirendal (FÖL)
Mattias Carlsson (FÖL)
Maria Lindmark (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Deltagande i beslut
Marcel van Luijn (M) meddelar att han inte deltar i detta beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja-röster, 1 nej-röst och 3 som avstår
att

avslå Per Lublins (nÖP) yrkande att ta reda på vad Borgholmsborna
tycker.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UPPFÖLJNING
Kommun
Datum

2015-03-14

sid 1 (5)

Period

februari

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Uppföljning Kommun
Kommunens resultat uppgår vid utgången av februari 2016 till 14,8 mkr. Det positiva resultatet består
sedan bokslutet 2015. Driftsredovisningen är positiv för perioden. Investeringar gjorda i februari är
ännu låga då fakturereringen skevar. Likviditeten är avsevärt bättre för perioden än föregående år då
kommunen i slutet av 2015 tog emot likvidamedel för flyktingar och nyanlända barn och ungdomar 59
mkr.

Resultatrapport (tkr)
2016-01-31 2015-12-31
Verksamhetens intäkter
28 587
135 171
Verksamhetens kostnader
-117 074 -666 699
Avskrivningar
-2 950
-23 954
Summa Verksamhetens nettokostnader
-91 437 -555 482
Skatteintäkter
68 970
402 476
Generella statsbidrag och utjämning
37 368
184 267
Finansiella intäkter
470
2 915
Finansiella kostnader
-550
-5 063
Årets Resultat
0
29 112
Periodens resultat
14 821
0

Det som framför allt i likhet med föregående månad driver resultatet i en positiv riktning under
februari är intäkterna för flyktingar och nyanlända barn och ungdomar 9,2 mkr. Nyttjandegraden för
dessa pengar är ännu låga och bidrar med ett överskott 8,7 mkr.
Räntekostnader för perioden är fortfarande låga och är något lägre än ingången av 2015.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter visar kommunen ett resultat på 14 procent. Generellt
brukar ett resultat runt 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning. Det vill säga resultatet ger
utrymme för att över en längre period skattefinansiera större delen av den normala
investeringsvolymen i kommunen.
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UPPFÖLJNING
Kommun

sid 2 (5)

Datum

2015-03-14

Period

februari

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Driftsredovisning
Efter februari uppvisar driftredovisningen ett överskott på 12 285 tkr. Övriga nämnder och
bostadsanpassning är de nämnder som går med underskott. Kommunstyrelsen, Borgholms slott,
utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden bidrar med överskott för
perioden.
Driftredovisning (tkr)
Intäkter
Ansvar
Budget
Redovisning
KOMMUNSTYRELSEN
4 067
14 334
ÖVRIGA NÄMNDER
0
9
BORGHOLMS SLOTT
0
2
TEKNISKA NÄMNDEN
0
0
UTBILDNINGSNÄMND
1 868
5 592
SOCIALNÄMNDEN
10 812
16 097
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
1 384
1 696
BOSTADSANPASSNING
0
0
Totalt nämnder
18 132
37 730
FINANSFÖRVALTNING
104 210,8
103 616,3
Totalt
122 342
141 346

Kostnader
Budget
Redovisning
25 193
26 501
244
590
754
482
33
0
29 458
30 904
54 879
59 328
3 685
3 691
207
270
114 453
121 766
10 184,9
4 759,2
124 638
126 525

Netto
Budget
Redovisning Avvikelse
21 127
12 167
8 959
244
582
-338
754
479
275
33
0
33
27 590
25 312
2 278
44 067
43 231
836
2 300
1 996
305
207
270
-63
96 321
84 036
12 285
-94 026
-98 857
4 831
2 295
-14 821
17 116

Kommunstyrelsen
Efter februari uppvisar förvaltningen ett överskott på 122 tkr och inklusive projekten uppvisas ett
överskott på 8 959 tkr. Överskottet inklusive projekt omfattar 1/12 av det tillfälliga statsbidraget.
Underskottet beror främst på teknisk service och vinterväghållningen. Skillnaden mot föregående
månad härleds till ett sämre resultat inom teknisk service samt utbetalningen av 380 tkr till
cityföreningen avseende driften av 200-års jubileumet.

Övriga nämnder
Resultatet för övriga nämnder är -338 tkr. Revisionen uppvisar för perioden ett resultat på 34 tkr vilket
beror på att de planerade revisionsuppdragen ännu inte har genomförts och fakturerats.
Överförmyndaren uppvisar ett negativt resultat med -372 tkr. En förklaring är arvodesutbetalningar
under månaden som till viss del kompenseras av helårsbudgeten.

Borgholms slott
Slottsverksamhetens resultat efter månaden är 275 tkr. Överskotett generaras genom lägre kostnader
för driften 200 tkr och lägre lönekostnader 75 tkr. Resultatet är bättre än föregående periods resultat.

Utbildningsnämnden
Nämnden visar ett resultat inklusive projekt på 2 278 tkr efter februari månad. Lägre
personalkostnader och driftskostnader än budgeterat och högre intäkter bidrar till det positiva
resultatet. Flyktingundervisningen bidrar till nämndens överskott med 622 tkr.
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UPPFÖLJNING
Kommun

sid 3 (5)

Datum

2015-03-14

Period

februari

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Socialnämnden
Efter februari uppvisar förvaltningen ett resultat på 836 tkr. Ensamkommande barn har flyttats från
projektform och ingår nu i kommunens ordinarie verksamhet. Verksamheten för ensamkommande
barn förbättrar förvaltningens resultat med 2,6 mkr. Förvaltningens avvikelse mot budget beror på sex
nya placeringar inom individ- och familjeomsorgen. Underskottet inom ordinärt boende härleds till
högre bemanning än budgeterat.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar till och med februari ett nettoöverskott om 305 tkr inklusive
projekt. Intäkterna är periodiserade utefter budget. Det som bidrar till det positiva resultatet är fortsatt
låga driftkostnader samt låga personalkostnader för perioden.

Bostadsanpassning
Bostadsanpassningen uppvisar för perioden ett negativt resultat som uppgår till -63 tkr. Högre
kostnader för bostadsanpassning än budgeterat bidrar med ett underskott för perioden.

Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till 104 mkr. Medelsaldot under februari har
försämrats med 4 mkr i jämförelse med januari månad. Inbetalningar i form av flyktingpengar 59 mkr
i slutet av december 2015 hade en positiv inverkan på medelsaldot av ingången 2016.
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UPPFÖLJNING
Kommun
Datum

2015-03-14

sid 4 (5)

Period

februari

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Investeringar
De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktige beslut uppgår till högst 32,7 mkr under
2016. Till och med februari är 0,6 mkr av total investeringsbudget utnyttjad. Av dessa utgör 0,2 mkr
nämndernas investeringar. Den största enskilda investeringsutgiften hittills i år är projektet
Hamnvägen 0,4 mkr.

(tkr)
Budget Redovisat
Investeringsredovisning 2016
2016 Februari Avvikelse
Gata/park
1 965
0
1 965
Beredningsgruppen Norra Ö
1 600
0
1 600
Övrig gata/park
1 000
0
1 000
Ospec fastigheter
2 700
0
2 700
SKOGSBRYNET
5 600
0
5 600
ÅKERBOSKOLAN
5 000
0
5 000
Kulturhus
4 000
0
4 000
Hamnvägen, brygga
0,0
410
-410
Avsmalnad Hamnvägen
0,0
12
-12
Västra Kyrkogatan
0,0
-64
64
Runsten
5 500
31
5 469
Ölandsleden
1 625
0
1 625
Allaktivitetspark
1 300
0
1 300
IT
1 205
0
1 205
konst
40
0
40
Nämnder
1 200
174
1 026
Totalt
32 735
562
32 173
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UPPFÖLJNING
Kommun

sid 5 (5)

Datum

Period

2015-03-14

februari

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Balansräkning
Balansräkning (tkr)

2016-02-29 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

377 440
20 901
8 801
407 142

377 440
20 901
8 801
407 142

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

4 912
11 501
87 368
110 905
214 686

3 814
3 973
92 521
109 053
209 361

SUMMA TILLGÅNGAR

621 828

616 503

Eget kapital
Eget kapital
Summa eget kapital

-166 763
-166 763

-166 763
-166 763

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

-289 275
-289 275

-289 275
-289 275

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, kunder, lev
Moms och särskilda punktskatter
Personalens skatter, avgifter, löneavdr.
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbet intäkter
Summa kortfristiga skulder

-11 377
-372
-6 572
-2 469
-130 180
-150 970

-21 059
-307
-6 152
-3 505
-129 444
-160 467

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-607 008

-616 503

14 821

0

117 867

117 867

63 716

48 894

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Periodens resultat
Nyckeltal (tkr)
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet
Likvida medel

27%

27%

110 905

109 053
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Handläggare
My Nilsson

Uppföljning för kommunstyrelsen 2016
– januari till februari
Efter februari uppvisar förvaltningen ett överskott på 122 tkr och inklusive projekten uppvisas ett
överskott på 8 959 tkr. Överskottet inklusive projekt omfattar 1/12 av det tillfälliga statsbidraget.
Skillnaden mot föregående månad härleds till ett sämre resultat inom teknisk service för
vinterväghållning samt utbetalning till cityföreningen avseende driften för 200-års jubileumet.

Utfall 2014-2016
2016 (exkl statsbidrag)
2 000
1 000
0
-1 000
-2 000
-3 000
-4 000
-5 000
2016 (exkl statsbidrag)
2015

jan.
580
0

feb.
233
369

0

0

2014

Resultaträkning
(tkr)

2015

2014

mar.

apr.

maj.

jun.

jul.

aug.

okt.

nov.

dec.

-134

133

314

-402

295 1 295 757 1 690 -1 065 588

-1 203 -795 -1 079 -3 304 -3 304 -2 991 -2 086 -2 122 -2 195 -4 408

Budget

Februari

Månadens

2016

2016

Avvikelse

Intäkter

-4 067

-3 687

-380

Kostnader

25 193

24 691

502

varav personal

5 496

5 525

-30

Nettokostnader

21 126

21 005

Skattemedel

21 126

21 126

Summa

122

Projekt & statsbidrag

8 838

Total

Investeringar

sep.

8 959

31 535

388

31 147
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Verksamhetsområde
Nedan redovisas resultatet per verksamhetsområde.

Februari
Kommunstyrelsen

(tkr)
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kultur
Fritid
Teknisk service
Kommunledningskontoret
Ekonomiavdelningen
IT-avdelningen
Personalavdelningen
Arbetsmarknadsavdelningen
KOMMUNSTYRELSEN TOTAL
Projekt
Statsbidrag
KOMMUNSTYRELSEN TOTAL

Intäkter
Budget

Driftkostnader
Utfall

Budget

Personalkostnader Netto

Utfall

Budget

Utfall

0

0

33

40

75

103

-35

-4

0

10 748

10 779

306

395

-124

0

2

174

19

105

121

137

-158

-74

1 259

1 102

339

299

114

-1 110

-1 105

4 693

5 219

0

0

-531

-285

-71

934

684

737

963

-191

-120

-120

537

461

855

793

138

-1 617

-1 536

630

326

1 095

1 115

203

-157

-195

399

387

897

774

173

-616

-589

290

149

1 088

963

238

-4 067

-3 687

19 697

19 166

5 496

5 525

122

0

-1 416

0

1 097

0

208

112

0

-1 521

0

-7 205

0

0

8 726

-4 067

-6 624

19 697

13 058

5 496

5 733

8 959

Kommunfullmäktige
Verksamheten uppvisar ett mindre underskott om -35 tkr (januari -31 tkr). Underskottet beror på något
högre kostnad för arvoden.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uppvisar ett nettounderskott om -124 tkr (januari 67 tkr) Underskottet beror på
medfinansiering till cityföreningen som ej är periodiserad samt högre kostnader för
gymnasieförberedelse.

Kultur
Kulturverksamheten uppvisar ett överskott om 137 tkr (januari 36 tkr) och beror på att endast ett fåtal
bidragsutbetalningar har betalts ut under perioden.

Fritid
Till och med februari uppvisar fritidsverksamheten ett överskott om 114 tkr (januari 77 tkr).
Överskottet inom fritidsverksamheten härleds till låga kostnader för bidragsutbetalningar.

2
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Teknisk service
Teknisk service uppvisar ett nettounderskott till och med februari på - 531 tkr (januari -23 tkr).
Underskottet härleds till höga kostnader för vinterväghållning, 383 tkr. Under februari betalades
beredskapsersättningen ut som uppgår till cirka 490 tkr. Redovisat under perioden är 891 tkr och den
totala årsbudgeten är 636 tkr.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret uppvisar ett underskott -191 tkr (januari -31 tkr). Underskottet beror på
högre personalkostnader än budgeterat i och med att projektledaren för 200-års jubileumet är anställd i
kommunen.

Ekonomiavdelningen
Till och med februari uppvisar ekonomiavdelningen ett överskott om 138 tkr (januari 72 tkr).
Personalkostnaderna är lägre för perioden än förväntat, även kostnaderna för ekonomisystem är låga
på grund av att uppdatering av ekonomisystem samt implementering av e-handelssystem ännu ej
påbörjats.

IT-avdelningen
Avdelningen uppvisar ett överskott om 203 tkr (januari 40 tkr). Överskottet beror på låga kostnader för
den övergripande IT-driften.

Personalavdelningen
Till och med februari månad uppvisar personalavdelningen ett överskott om 173 tkr (januari 144 tkr).
Personalkostnaderna är låga då det är budgeterat för en HR-strateg och en löneadministratör som ännu
ej tillträtt.

Arbetsmarknadsavdelningen
Efter februari månad uppvisar arbetsmarknadsavdelningen ett överskott om 238 tkr (januari 71 tkr).
Anledningen till överskottet är låga kostnader för resursjobb och skötseln av kommunbilarna.

Projekt
Till och med februari månad har 340 tkr av 7 500 tkr (som är 2/12 av 50 mkr) nyttjats i projekt
statsbidrag flyktingar. De redovisade kostnaderna avser Höken II. Projekt nyanlända barn och
ungdomar, avser de 9,1 mkr som ska användas av utbildningsförvaltningen. Under perioden är inget
nyttjat.

3
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Investeringsredovisning
Projekt
Årsbudget
Gata/park
Beredningsgruppen Norra Ö
Övrig gata/park
Ospec fastigheter
SKOGSBRYNET
ÅKERBOSKOLAN
Kulturhus
Hamnvägen, brygga
Avsmalnad Hamnvägen
Västra Kyrkogatan
Runsten
Ölandsleden
Allaktivitetspark
IT
konst
Totaler

Redovisat
1 965,0
1 600,0
1 000,0
2 700,0
5 600,0
5 000,0
4 000,0
0,0
0,0
0,0
5 500,0
1 625,0
1 300,0
1 205,0
40,0
31 535,0

Avvikelse
0,0
1 965,0
0,0
1 600,0
0,0
1 000,0
0,0
2 700,0
0,0
5 600,0
0,0
5 000,0
0,0
4 000,0
409,7
-409,7
12,0
-12,0
-64,1
64,1
30,6
5 469,4
0,0
1 625,0
0,0
1 300,0
0,0
1 205,0
0,0
40,0
388,2

31 146,8

Till och med februari har kommunstyrelsen investerat 388 tkr av totalt 31 535 tkr. Den största
investeringen för perioden är societetsbryggan.

Utbetalning bidrag
Bilagan på följande sida visar vilka bidrag som är budgeterade och vilka bidrag som hitintills är
utbetalda för kommunstyrelsen (1010).
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Bidrag till förening, företag och organisationer
Nej

År 2016

Ja

§

Budget 2016

Utbetalt

Summa

Borgholms slott
Utvecklingsplan för Borgholms Slott 2011-2016 1mkr/år 2014, 700 tkr investering mobil scen

300 000
300 000

0

Ungdomspolitik
FULL KOLL (2016)

169/13

KUMULUS
Regional samverkan kring ungas uppväxt 14-16

8 000
35 415

KS 181/13

31 857

Ung Företagssamhet i Kalmar Län, 3 sommarföretagare UF 2014 (årligt) KS 201/15

24 500

Ung företagssamhet i Kalmar län (årligt)

KS 201/15

37 500

Vård- och omsorgscollege (3-årigt)

KS 85/14

23 000

Ölands gymnasium - Stipendium

255/04

40 769

5 000
165 272

40 769

Övrig verksamhet
Borgholms jaktvårdskrets (årligt)

KSAU 171/15

C hefen & C hefen tryckeri AB (tom år 2018)

119/13

Framtid Borgholm

KS 232/15

IFK Borgholm - Viktoriadagen (årligt)

KSAU 238/14

25 000

Bidrag till katthem (årligt)

KS 130/14

15 000

Kalmar brottsofferjour (årligt)

KSAU 172/15

32 052

Kalmar Ölands nämndemannaförening 2015-2019

279/14

Länskommittén Sveriges Nationaldag

7 500
22 500
200 000

32 070

1 200
1 500

Skördefesten - Gulddeltagareavtal

KS 32/11

61 300

Marknadsföringsinformation kryssningsbesök

364/14

10 000

Ölands vattenråd

236/15

Färjelinjen Oskarshamn-Byxelkrok - marknadsföringsstöd

KSAU 407/15

10 684
125 000
100 000
611 736

32 070

Medfinansiering-projekt
Borgholms C ityförening - medfinansiering 200-års jubileum

200 000

Borgholms C ityförening - medfinansiering drift 200-års jubileum
Sydostpassagen (16-19)

380 000
KS 210/15

380 000

66 667
646 667

380 000

7 000

7 000

Medlemsavgifter
AB Miljöresurs C arl von Linné

222/05

Kalmarsund promotion

8 900

C oompanion Kalmar

5 000

Energikontor Sydost

15 000

Nyföretagarcentrum

35 000

IUC

479/03

IUC

479/03

12 500
5 000
88 400

7 000

234 800

234 800

Allmän kulturverksamhet
Driftsbidrag till Folkets hus

Budget 2016

234 800

234 800

2 046 875

694 639

Ej budgeterat
Medfinansiering E-tjänsteutvecklingsprojekt

KS 211/15

35 216

5
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Borgholm Energi
2016-01-14

§5

Dnr 2016/19

Tilläggsbudgetering Gata-Park eller höjning av taxa för el till
husbilar
Styrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås bevilja en tilläggsbudgetering på 160 tkr, eller höja taxan till
40 kr / dygn.

Sammanfattning av ärendet
I arbetet med att ta fram en budget för 2016 var direktivet från kommunstyrelsen till
bolaget att öka intäkterna för husbilar och båtar med 500 tkr. För att uppnå detta föreslog
styrelsen bland annat den 7 oktober 2015, § 291, att höja avgiften för el till husbilar till 40
kr / dygn från 20 kr / dygn. Höjningen motiverades också med att den är nödvändig för att
få kostnadstäckning, eftersom elen kostar mer än 20 kr / dygn för husbilar.
Kommunfullmäktige antog dock inte denna ändring, utan elen kommer fortsatt att kosta
20 kr / dygn. Följden av detta beslut blir att intäkterna blir 160 tkr lägre för Gata-Park under
2016.
För att få kostnadstäckning bör kommunfullmäktige antingen bevilja tilläggsbudgetering på
160 tkr, eller besluta om höjning av taxan.

Dagens sammanträde
Ekonomichefen Annika Hermansson redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att antingen bevilja tilläggsbudgetering på 160 tkr,
eller besluta om höjning av taxan till 40 kr / dygn.
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Datum

Beteckning

1 (1)

2016-03-14
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Linda Kjellin
Tf. ekonomichef
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen – tilläggsbudget 2016
Förslag till beslut
Att tilläggsäskandena avslås och att äskandena tas upp i budgetarbetet inför
2017.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat in en tjänsteskrivelse avseende
ökade kostnader för nämnden, servicecenter och den fördjupade översiktsplanen
för Byxelkrok.
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag för att kunna genomföra
uppgifter under året som är ofinansierade i budget för 2016:
 85 tkr för ökade nämndkostnader
 200 tkr för vikarier i Servicecenter
 80 tkr för revidering av MKB föp Byxelkrok
De lokalkostnader som avser företagshuset i Löttorp har under 2015 och 2016
delats mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen och belastat
respektive förvaltning med 12 tkr. Under 2015 så betalades det ut 31 tkr i
bilersättning, varav 22 tkr finns budgeterat för kostnadsersättningar. Resterande
del av underskottet förklaras av högre kostnader för arvoden, resekostnader i
samband med utbildning, samt mindre summor för driftkostnader.
Budgeten för servicecenter är överflyttad från kommunstyrelsen till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Tidigare har inga vikariekostnader funnits
budgeterade. Ärendet har inte behandlats i budgetberedningen inför 2016.
Föp-arbetet hanterades i budgetberedningen och motivering till att beslutad
summa var lägre än det som äskades var att arbetet skulle fortgå men under en
längre period än planerat. Även Kart- och GIS verksamheten diskuterades i
budgetberedningen och beslutades att det inte skulle prioriteras under 2016.

Linda Kjellin
Tf. ekonomichef
Beslutet ska skickas till
Postadress

Telefon

Telefax

e-mail / www

387 21 Borgholm

0485-88 013

0485-129 35

linda.kjellin@borgholm.se
www.borgholm.se
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§ 44

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-25

36-61

Kommunstyrelsen
Borgholms kommun

Dnr. 2015-604
Tilläggsyrkande till budget 2016
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag för att kunna genomföra
uppgifter under året som är ofinansierade i budget för 2016:
 85 tkr för ökade nämndkostnader
 200 tkr för vikarier i Servicecenter
 80 tkr för revidering av MKB föp Byxelkrok
________________________________________

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått en utökad ram inför budget 2016, dels
för nya arbetsuppgifter för Servicecenter, Kontorsservice och leasingbilar men
också för KS-uppdrag som tidigare varit ofinansierade och medfört negativt årligt
resultat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-11
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Datum

Beteckning

2016-02-11

2015-604

Handläggare

Göran Borgö

Tilläggsyrkande till budget 2016.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag för att kunna genomföra uppgifter
under året som är ofinansierade i budget för 2016:


85 tkr för ökade nämndkostnader



200 tkr för vikarier i Servicecenter



80 tkr för revidering av MKB föp Byxelkrok

__________________________________________

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått en utökad ram inför budget 2016, dels för
nya arbetsuppgifter för Servicecenter, Kontorsservice och leasingbilar men också
för KS-uppdrag som tidigare varit ofinansierade och medfört negativt årligt resultat.
Det är mycket positivt, men tyvärr har inte dessa uppdrag och ökade kostnader
finansierats fullt ut.
I budget 2016 finns underskott för flera verksamhetsområden, dels för nämndarbetet och dels för uppdrag under KS ansvar.
Nämnden har ofinansierade kostnader med ca 85 tkr för ökade rese- och lokalkostnader. Budget för nämndarbetet är låg i förhållande till övriga nämnder trots att
samhällsbyggnad har fler ledamöter som har långa resvägar, hyrd lokal i Löttorp utan
finansiering och stort behov av utbildning i nämndens ansvar över många olika och
komplexa lagstiftningar.
Under KS ansvarsområde finns flera verksamheter som inte är finansierade
fullt ut.
Servicecenter med ca 200 tkr för ofinansierade kostnader för vikarier som måste
finnas på plats och inte kan ersättas av andra administratörer. Medel för vikarier
var ett villkor för att Samhällsbyggnad skulle ta hand om Servicecenter.
Föp-arbetet med ca 80 tkr för revidering av MKB föp Byxelkrok.
Föp-arbetet är dessutom redan underfinansierat i budget med 400 tkr och Kart & Gisverksamheten med ca 800 tkr. Kostnaderna för Kart- och Gis har ökat kraftigt sedan
den överfördes 2008, till samhällsbyggnadsförvaltningen under KS ansvar.
Nämnden har, liksom tidigare år, prioriterat bl.a. kart- och gisarbetet samt föp-arbetet
och är beredd att täcka dessa kostnader för 2016 utöver lämnade anslag inom
ramen, men det går ut över nämndens övriga arbete inom miljö, bygg och plan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-11
Internbudget 2016

Postadress
Samhällsbyggnad
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Stadshuset
Östra kyrkogatan 10
Org nr: 212000-0795

Telefon: 0485-880 00
Telefax: 0485-129 35
e-post: sbn@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 87

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-08

84

Dnr 2016/47-040 KS

Avsättning av medel klimatinvesteringsstöd avseende uppförande av
laddningsstationer för elfordon.
I tjänsteskrivelse 2016-02-25 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen
kommunstyrelsen
att under 2016 avsätta 115 000 kronor till klimatinvesteringsstöd avseende
uppförande av 3 st laddningsstationer 22 kw med dubbla uttag.
att under 2017 avsätta 560 000 kronor till klimatinvesteringsstöd avseende
uppförande av 6 st laddningsstationer 22 kw med dubbla uttag samt 1
snabbladdare 50 kw.
Sammanfattning av ärendet.
I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Kalmar län är ett av målen att
bli en fossilbränslefri region till år 2030.
För person- och godstransporter finns delmålet att alla samhällsbetalda person- och godstransporter i länet ska vara klimatneutrala år 2020.
För att nå detta mål har en färdplan 2020 tagits fram och Klimatkommissionen har bjudit in landstinget och länets kommuner till ett samlat färdplansarbete. Målet kräver ett strategiskt arbete med en samling av viktiga åtgärder.
Fordonen behöver bli mer energieffektiva och en övergång till förnybart
bränsle ställer krav på produktion, infrastruktur mm.
Som en del i detta arbete har samordning och samverkan skapats kring utbyggd laddinfrastruktur för elfordon. Elva av länets kommuner har beviljats
stöd av Naturvårdverket via Klimatklivet.
Nybro kommun som ännu inte fått stöd, håller på med sin ansökan.
Genom att elektrifiera Kalmar län skapas förutsättningar för mer energieffektiva fordon med lägre klimatpåverkan. Elfordon är avgasfria och har obetydliga utsläpp av andra föroreningar. Se bilaga 1 samt kalkyl.
Ärendet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, efter avstämning hos kommunledningen, samarbetat med 11 av länets kommuner kring en gemensam ansökan
om klimatinvesteringsstöd. Miljöfordon Syd har sammanställt och upprättat
den gemensamma ansökan till Naturvårdsverket.
Enligt klimatklivsförordningen kan Naturvårdsverket bevilja ekonomiskt stöd
till åtgärder som ger minskade utsläpp av växthusgaser.
Naturvårdverket beslutade 2016-02-01 om klimatinvesteringsstöd för Borgholms kommun på 555 000 kr. Stödet omfattar 45 % av den totala investeringen på 1 230 000 kr avseende uppförande av laddningsstationer för elfordon. Åtgärden ska vara slutförd senast 2017-12-31.
Konsekvensbedömning

Utdragsbestyrkande

INTE JUSTERAT
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Om stöd inte beviljas kommer Borgholms kommun att gå miste om klimatinvesteringsstödet på 555 000 kronor samt få svårt att uppnå de för Kalmar län
gemensamma klimatmålen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avsätta 115 000 kronor till klimatinvesteringsstöd avseende uppförande av 3 st laddningsstationer 22 kw med dubbla uttag.
Medel anvisas ur kontot Ospec fastigheter investeringsbudget 2016.

att

uppdra till budgetberedning att i budget 2017 avsätta 560 000 kronor
till klimatinvesteringsstöd avseende uppförande av 6 st laddningsstationer 22 kw med dubbla uttag samt 1 snabbladdare 50 kw.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

INTE JUSTERAT
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§ 64

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-01

55-83

Dnr 2016/37-298 KS

Lokalförsörjning 2016; lokaler för socialförvaltningens administration,
Höken.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-14 § 129 (Dnr 2015/185-252 KS)
att förvärva fastigheten Borgholm Höken 2 för köpesumma 7 995 000 kr och
med villkor att fastighetsanpassning kostar max 2 mkr därutöver. Vidare beslutades att den slutliga kvaliteten på arbetsplatserna blir minst lika bra som
nuvarande.
I tjänsteskrivelse 2016-02-17 och vid dagens sammanträde redogör fastighetsstrateg Maria Drott att uppdrag bör ges för att anpassa lokalerna till socialförvaltningens administration.
Bedömning
Bedömningen är att socialförvaltningens aktuella behov av administrativa lokaler kan tillgodoses i fastighetens resterande lokalyta (ca 1470 m2) efter det
att IT avdelningen flyttat in och boendet samt arbetsförmedlingen har flyttat
till andra lokaler. Socialförvaltningen och arbetsmarknadsavdelningen disponerar idag totalt ca 1200 m2 i fastigheten Kamelen.
Ett förslag bör tas fram i samarbete med konsult så att kontorslokalerna i fastigheten Höken anpassas för socialförvaltningens behov. I förslaget bör
också framgå om ändamålsenliga ersättningslokaler för AMA och AF kan anordnas i del av de lokaler som lämnas av socialförvaltningen i fastigheten
Kamelen.
I uppdraget bör en kalkyl tas fram för lokalanpassningen så att investeringsmedel kan avsättas i investeringsbudget.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ekonomiavdelningen
att

genom konsult ta fram ett förslag på anpassning av lokalerna i fastigheten KV Höken 2 för att inrymma socialförvaltningens administration.

att

återkomma med förslag på lokallösning och beräknad investeringskostnad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa ca 50 tkr till konsultkostnad för utredning om anpassning av lokalerna.

Protokollsanteckning
”Med tanke på tidsapekten kring detta ärende undrar jag varför detta förslag
kom så sent. Det var redan känt att Socialförvaltningen skulle behöva flytta ut
ur nuvarande lokaler i Kamelen sedan fastigheten Höken köptes. Hyreskon-

Utdragsbestyrkande
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trakten upphör i september 2016 och jag är orolig att Socialförvaltningens
nya lokaler inte blir färdiga tills dess, eller att kvaliteten på arbetsplatserna
inte blir enlig fullmäktigebeslut nedan. Eftersom fastigheten Höken köptes för
detta ändamål förstår jag inte varför en utredning genom extern konsult inte
har gjorts i tidigare skede.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-14:
- Att förvärva fastigheten Borgholm Höken 2 för en köpesumma om maximalt
7 995 000 kronor.
- Att köp kostar max 7 995 000 kronor med villkor att direkt fastighetsanpassning kostar max 2 000 000 kronor därutöver.
- Att den slutliga kvaliteten på arbetsplatserna blir minst lika bra som nuvarande.
Sedan dess har beslutats om tilläggsbudget på 2,4 mkr för renovering av Höken i samband med IT-avdelningens flytt. Det kan vara bra att påminna om
att det finns max 2 mkr kvar i investeringsbudget för renoveringar av Höken
inför Socialförvaltningens flytt.
Jag ser framför mig samma trend som vi nyligen har sett i samband med
andra investeringsprojekt, nämligen att det plussas på extra belopp hela tiden efter att beslut har tagits. Övriga exempel på detta är renoveringen av
Runsten skola till förskola (utgångsbelopp 4 mkr) och byggandet av Societetsbryggan (utgångsbelopp 1,8 mkr).
Detta innebär att ursprungliga investeringsbeslut har tagits på felaktiga/ bristande beslutsunderlag, vilket ironiskt nog är någonting majoriteten skulle
lägga extra fokus på att undvika under denna mandatperiod.
Marcel van Luijn (M), Oppositionsråd”
_____________________________

Utdragsbestyrkande

INTE JUSTERAT

28

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 83

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-01

55-83

Dnr 2016/45-045

Ansökan om bidrag; Projektförslag Förstudie handlingsplan Bredbandsstöd.
Framtid Öland lyfter frågan gällande kommunalt bidrag till förstudie för bredbandsstöd. Projektförslaget är framtaget av Torbjörn Cederholm på uppdrag
av Intresseföreningen Ölands Norra.
Av projektförslaget framgår att syftet med förstudien är att ge kommunledningen ett verktyg (handlingsplan) som bidrar till att bredbandsstrategins mål
uppnås och som underlättar för andra aktörer, t.ex. den ideella sektorn, att
verka i samma riktning. Motivet för en samverkan är att ju fler som verkar i
samma riktning desto mera kraft blir det i satsningen och ”nya hjul” behöver
inte ständigt uppfinnas. Sannolikt blir också tilltron till de uppsatta målen
större hos berörda om måluppfyllelsen görs till en gemensam angelägenhet
manifesterad i en tydligt kommunicerad och uppföljningsbar handlingsplan
där olika aktörers möjliga roller identifierats.
Förstudien handlar om att ta fram en handlingsplan med åtgärder som bidrar
till att målet med bredbandsutbyggnaden via fibernät i kommunen nås.
Planering för förstudiens genomföranade (upprätta projektplan) påbörjan när
projektorganisationen konstituerats. Planeringsfasen inklusive styrgruppens
godkännande beräknas ta 2-3 veckor och genomförande inklusive godkännande 3-4 månader.
Kostnaden för förstudien utgörs av arvode till projektledaren och beräknas
uppgå till högst 60 tkr, moms tillkommer tillsammans med kostnader för
eventuella resor, möten, annonsering m m.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

bevilja maximalt 60 tkr till förstudien.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Projektförslag, Förstudie avseende

Handlingsplan för främjande av fiberutbyggnad i
Borgholms kommun
Förslaget är utarbetat av Torbjörn Cederholm på uppdrag av styrelsen för Intresseföreningen
Ölands Norra, IÖN.
Denna version, 2016-02-24, är kompletterad med kostnadsuppskattning, se 7.2

1.

Bakgrund

Borgholms kommun har i den bredbandsstrategi som antogs i Kommunfullmäktige 2013-1125 angivit målsättningen att 100 % av de bofasta bör ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/sek år 2020 samt att till 2015 bör 50 % ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek.
Det framgår också av strategin att ”För att komma upp i 100 Mbit/sek krävs idag fiber.”
Samma förhållande antas gälla nu 2016.
På sitt sammanträde 2015-11-16 behandlade Kommunfullmäktige slutrapporten från Tillfällig
fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på norra Öland. Kommunfullmäktige
beslutade att:
ge kommunstyrelsen i uppdrag att underlätta för anslutningsmöjligheter till bredband och
verka för god mobiltelefontäckning på norra Öland.
Intresseföreningen Ölands Norra (IÖN) är verksam på norra Öland. Föreningens ändamål är
att främja företagsverksamhet och utveckling, att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara
kontaktorgan gentemot myndigheter och andra. Föreningen stödjer kommunens bredbandsmål
och önskar medverka till att det nås, ju förr desto bättre, och gärna i samverkan. Föreningen
har därför kontaktat kommunledningen för att undersöka ifall det kan finnas gemensamma
intressen av en samverkan och vad det skulle kunna innebära. Med tanke på att frågan är
mångfacetterad, kan involvera många aktörer och att ”främjandet” behöver pågå under flera år
(åtminstone t.o.m. 2020) så vore en planmässig ansats utgående från en gemensamt utarbetad
plattform att föredra. Ett första steg mot en sådan plattform kan vara att genomföra en
förstudie och kommunstyrelsen bör vara beställare av denna.
I syfte att pröva denna ansats har IÖN utarbetat detta förslag till förstudie avsedd att
presenteras för kommunstyrelsen. Arbetet med förstudien föreslås bedrivas i projektform,
därav förslagets utformning.

2.

Syfte och motivering

Syftet med förstudien är att ge kommunledningen ett verktyg (handlingsplan) som bidrar till
att bredbandsstrategins mål uppnås och som underlättar för andra aktörer, t.ex. den ideella
sektorn, att verka i samma riktning. Motivet för en samverkan är att ju fler som verkar i
samma riktning desto mera kraft blir det i satsningen och ”nya hjul” behöver inte ständigt
uppfinnas. Sannolikt blir också tilltron till de uppsatta målen större hos berörda om
måluppfyllelsen görs till en gemensam angelägenhet manifesterad i en tydligt kommunicerad
och uppföljningsbar handlingsplan där olika aktörers möjliga roller identifierats.

1 (4)
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3.

Projektets (förstudiens) omfattning

Förstudien handlar om att ta fram en handlingsplan med åtgärder som bidrar till att målet med
bredbandsutbyggnaden via fibernät i kommunen nås.
Förstudien ska omfatta följande aspekter:
1. Inläsning och analys av relevant material gällande förutsättningar för genomförande
från Bredbandsforums arbetsgrupper, PTS samt Jordbruksverket.
2. Måluppfyllelse. Hur kommunens mål ska följas upp (man får det man mäter). Både
resultatmål (faktisk mängd fibernät och anslutna abonnenter) och effektmål (vad den
förbättrade bredbandsinfrastrukturen ska leda till) bör behandlas.
Anm.: Bredbandsstrategin anger ett tydligt mätbart resultatmål, 100 % av de bofasta
bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek år 2020. Effektmålet, däremot är
otydligt, men vikten av snabbt internet för samhällsutveckling såsom distansarbete,
distansstudier, nyföretagande, olika servicefunktioner och modernt jordbruk nämns.
3. Hur kommunfullmäktiges beslut i bredbandsfrågan påverkat/kommer att påverka
kommunens egna verksamheter, t.ex. hemtjänsten, näringslivsutvecklingen,
samhällsplaneringen, IT m.fl. operativt eller i planeringshänseende. Samhällsnytta.
4. Efterfrågan. Behövs t.ex. kunskaps- och intressehöjande åtgärder som bidrar till att
tillräckligt många fastighetsägare och företagare efterfrågar fiberanslutning och
därmed väljer att ansluta till fibernät när möjligheten ges. Ett visst underlag kan
skapas genom att inhämta erfarenheter från redan genomförda projekt som
genomförts helt eller delvis med ideella krafter. Det senare behöver inte
nödvändigtvis begränsas till Borgholms kommun.
5. Ekonomiskt stöd. Till vem, för vad, på vilka villkor och i vilken omfattning.
6. ”Kunskapsplattform” för kontinuerlig informationsspridning, erfarenhetsåtervinning
och stöd. För boende, näringsidkare, ”byalag” och övriga intressegrupper. Även en
resurs för kommunala verksamheter och handläggare.
7. Roller för och samverkan med den ideella sektorn
8. Genomförandeaspekter, organisation, finansiering samt uppföljning av den föreslagna
handlingsplanen
Följande ingår inte: Fördjupningar i tekniska frågor.

4.

Mål

4.1.

Projektmål

Projektet ska leverera en förstudierapport med ett innehåll som återspeglar avsnitt 3 ovan.
Anm.: Det är projektets ansvar att projektmål uppnås.
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4.2.

Effektmål

Effekten av den föreslagna förstudien förväntas bli att kommunstyrelsen kan anta en
handlingsplan som bidrar till att målet med bredbandsstrategin uppnås, genom:
• Ökad planmässighet i genomförandet
• Tydligare uppföljning
• Bättre möjligheter och intresse för ideella krafter att bidra till måluppfyllelse
• Ökad tilltro bland näringsidkare, fastboende, sommarboende och besökare till att
landsbygdsutveckling pågår i praktiken i Borgholms kommun.
Anm.: Det är inte projektets ansvar att effektmålen uppnås.

5.

Projektorganisation

5.1.

Beställare

Kommunstyrelsen
5.2.

Leverantör

Projektledare: NN
Styrgrupp: Sammansätts av representanter från kommunen (2-3 personer, förslagsvis KSAUrepresentant, Näringslivsutvecklare, IT-chef).
Projektledaren upprättar en projektplan. Projektstart sker när projektplanen godkänts av
styrgruppen. Projektets resultat ska godkännas av styrgruppen innan det överlämnas till
beställaren. Projektet avslutas när beställaren godkänt projektleveransen.
5.3.

Referensgrupp

Intresseorganisationer inom Borgholms kommun med som vill verka för en utbyggnad av
fibernät bjuds in.

6.

Risker

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

3 (4)
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7.

Övrigt

7.1.

Genomförandetid

Planering av förstudiens genomförande (upprätta projektplan) påbörjas när
projektorganisationen konstituerats.
Planeringsfasen inkl. styrgruppens godkännande beräknas ta 2-3veckor (kalendertid).
Projektgenomförandet inkl. styrgruppens godkännande beräknas ta 3-4 månader (kalendertid).
Med viss övrig ställtid inräknad (t.ex. beredning i KSAU) bör Kommunstyrelsen kunna ha ett
förslag till Handlingsplan för främjande av fiberutbyggnad i Borgholms kommun att ta
ställning till 5- 6 månader efter att detta förslag till förstudie godkänts.
7.2.

Kostnad

Kostnaden för förstudien utgörs av arvodet till projektledaren och beräknas uppgå till högst
60000 kr, moms tillkommer.
Tillkommer kostnader för eventuella resor, möten, annonsering mm.
7.3.

Samband

Förstudien kan vinna på att etablera kontakt med följande aktörer (ej rangordnade):
• Bredbandskoordinatorn i Kalmar län
• Redan genomförda fiberprojekt eller sådana som är under genomförande, exempelvis
Byxelkrok och Persnäs-Källa
• Mörbylånga kommun och ev. någon ytterligare
• Telia/Skanova, IP-Only/ByNet, m.fl. fibernätsleverantörer
• Informationskanaler, t.ex. Ölandsbladet
• Intresseorganisationer, t.ex. Väg- och vattensamfälligheter, Byalag,
Företagarföreningar
• PTS (villkor och förutsättningar för stöd)
• Jordbruksverket (villkor och förutsättningar för stöd)
• Bredbandsforum/Byanätsforum (bredbandivarldsklass.se)

8.

Bilagor

Ej tillämpligt

4 (4)
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Kommunfullmäktige i Borgholm
Dnr. 2015/114-100 KS

Dnr. 2015-452
Bullerpolicy, revidering
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslaget till reviderad bullerpolicy till
kommunfullmäktige för antagande.
__________________________________________
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett reviderat och förenklat förslag till
bullerpolicy för att minimera buller- och ljudstörningar i Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt att samhällsbyggnadsförvaltningen
ska revidera befintlig bullerpolicy (antagen av samhällsbyggnadsnämnden
2012-06-27 §128) utifrån principen att kommunens bullerpolicy inte ska vara mer
begränsande än andra turistkommuners.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-09
Förslag till policy för att minimera buller- och ljudstörningar ”Bullerpolicy”
KSau beslut 2015-04-07. Revidering av bullerpolicy
_____________________________

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










inomhusbuller
uteservering och musikarrangemang
industriverksamhet
vindkraftanläggningar
motorsportanläggningar och modellflyganläggningar
skjutbanor
byggarbetsplatser
trafik
lokala ordningsföreskrifter

36

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

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

Mål
Målet med policyn är att uppnå miljömålen.
Ett av de nationella och övergripande miljökvalitetsmålen är God bebyggd miljö, vilket
innebär att år 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt.
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö.
Generationsmålet är att år 2050 ska:
 boende- och fritidsmiljön, samt så långt som möjligt arbetsmiljön, uppfylla samhällets
krav på gestaltning, frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft
 människor inte utsättas för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga
radonhalter och andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
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2. Inomhusbuller
Inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna
råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).
I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 §
miljöbalken (1998:808) vad gäller buller inomhus.
Dessa allmänna råd gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus.
Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som
används som sovrum. De allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller
annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende.
Tabell 1. Riktvärden för buller inomhus. Samtliga värden anges i dBA.

Buller Inomhus

Bostäder, hotell, vård- och
undervisningslokaler

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

45 dB
30 dB
25 dB
25 dB

1 Den
2

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

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

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

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

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

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

Tinnitus (öronsus)
Varje år skadas hundratals barn och ungdomar i Sverige så allvarligt av höga ljud, bland annat på
diskotek och vid konserter, att de måste söka specialistvård. Därför är det viktigt att discjockeys och
arrangörer som anlitas har tillräckliga kunskaper!
Buller från diskotek, konserter, träningslokaler och liknande regleras i
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15) och gäller
såväl inom- som utomhus.
Tabell 2. Riktvärden för buller från musikarrangemang, samtliga värden anges i dBA, frifältsvärde.

Buller från
musikarrangemang

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

Maximalt ljud, LAFmax1
Ekvivalentnivå, LAeqT2

115 dB
100 dB

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

Den högsta A-vägda ljudnivån.
Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).
3 Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn, s.k. knattediskotek eller liknande. Där
bör ekvivalenta A-vägda ljudnivåer under 90 dB alltid eftersträvas.
1
2

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

Utgångspunkt för
olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor
och vårdlokaler

Leq dag (06-18)

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

Leq natt (22-06)

50 dBA

45 dBA

40 dBA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




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

Kortfattat innebär egenkontroll av ljudnivåer att ha rutiner för mätningar och andra kontroller,
att det ska finnas en tydlig och dokumenterad ansvarsfördelning av det organisatoriska
ansvaret: (vem som ansvarar för vad), samt att detta, tillsammans med mätresultat och
eventuella åtgärder etc., ska vara väl dokumenterat. Dokumentationen ska vara aktuell och
kunna visas upp vid samhällsbyggnadsförvaltningens inspektioner eller kunna skickas in på
begäran.
En bra och väl dokumenterad egenkontroll kan minska behovet av att granska din
verksamhet. Dessutom leder din egenkontroll förhoppningsvis till att dina besökare kan njuta
av musiken utan risk för hörselskador.
Konkret innebär det exempelvis att göra mätningar av ljudnivån och spärra ljudnivån vid
vissa gränser. Hur egenkontrollen utformas och dokumenteras beror på din verksamhets
omfattning och vilken påverkan verksamheten kan ha på människors hälsa.
Mer information:




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

Olika hjälpmedel vid ljudnivåmätning:
Instrument
Ljudnivåmätare
Ljudblockerare
Ljudnivå vid mixerbord
"Öra"

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

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

Var ska man
mäta?

Hur sker
mätning?

Hur ofta?

Riktvärden

Risk för störning av boende/
grannar

Ljudnivå utanför
närmaste
bostadsfasad

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

50 dB(A)
ekvivalent

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

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

Se ovan.

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

Vad ska kontrolleras?

Risk för höga ljudnivåer i
publiken.

25 dBA
ekvivalent
45 dBA
maximalt

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

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

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

49

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 66

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-01

55-83

Dnr 2015/213-253 KS

Godkännande av fastighetsförsäljning, Resedan 8.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-11-10 § 390 till Borgholm Energi AB
att utreda om det finns intresse för försäljning av fastigheten Borgholm Re
sedan 8, på 4781 kvm, med krav att uppföra hyres- och bostadsrätter.
Borgholm Energi föreslår 2016-01-14 1 13 kommunfullmäktige att uppdra
till Borgholm Energi att sälja fastigheten Resedan 8.
Fastighetsavdelningen har låtit göra en värdering, som indikerar ett värde på
1000 kr per antal uppförda kvadratmeter för bostäder och 400 kr för handel.
Försäljningen bör genomföras med följande villkor:
- Fastslagen detaljplan ligger till grund för exploateringen.
- Vid försäljning avtalas önskvärda villkor såsom exploateringsgrad, värmeförsörjning,tidplaner etc.
- Köparen åtar sig att bebygga fastigheten med bostäder (hyresrätter 50%,
bostadsrätter 50%, alternativt 100% hyresrätter) om minimum 3000m². En
tilläggsköpeskilling kan läggas till i avtalet om detta.
- Lägenheter/byggnader och markområden ska i sin helhet vara klar att tas i
bruk senast två år efter genomförd försäljning.
- Försäljning ska ske i konkurrens för att generera högsta möjliga köpeskilling.
- Försäljningen bör ske genom mäklare.
Det noteras att Borgholm Energi AB äger fastigheten och att försäljningen
ska godkännas av kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

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

_____________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

Ert datum

1 (2)

.-

2016-03-11

Er beteckning

Handläggare

Maria Drott
Fastighetsstrateg

Till kommunstyrelsen

Begäran om ny placering av prefabricerad förskola i centrala Borgholm
Förslag
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta;
- att begära av styrelsen för Borgholm Energi AB om att ta mark i anspråk
för placering av prefabricerad två avdelnings förskola på fastigheten
Rödhaken 4.
Sammanfattning av ärendet
I ärendet föreslår kommunledningskontoret en ändring av placeringen för den
prefabricerade förskola för 2 avd. som tidigare föreslagits ligga invid
Skogsbrynets förskola. På grund av överklaganden från berörda
fastighetsägare föreslås nu en alternativ placering på fastigheten Rödhaken 4.
Fastigheten ägs av Borgholm Energi AB är i detaljplanen anvisad för skola.
Borgholms kommun föreslås begära att del av fastigheten tas i anspråk för
uppförandet av förskolan.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015- (§ 216 Dnr. 2015/251-442 KS) godkänna
att ekonomiavdelningen går vidare i ärendet med upphandling av en tvåavdelnings förskola med placering på fastigheten Borgholm Freja 10,
angränsande Skogsbrynets förskola.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 (§189 Dnr 2015/221-298 KS) att
godkänna omedelbar igångsättning av leasing/hyra/köp av
moduler/skollokaler/paviljonger till skolverksamhet. Vidare att finansiering sker
genom ianspråktagande av de av Regeringen tilldelade medel som är kopplat
till kommunens flyktingsituation.
Borgholms kommun har lämnat in bygglovsansökan för att genom hyresavtal
uppföra en 2 avdelnings förskola intill Skogsbrynets förskola på fastigheten
Freja 10. Berörda fastighetsägare har överklagat ansökan och vid samråd
förklarat att de är beredda att även överklaga eventuellt godkännande av
ansökan för bygglovet.

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Maria.Drott@borgholm.se
http://www.borgholm.se

51
2 (2)

Bedömning
Risken för försening av förskolans uppförande är mycket stor på grund av
möjligheten att överklaga placeringen. Bedömningen är att förslaget om en
alternativ placering blir mer framkomlig för uppförandet och att därmed
behovet av fler förskoleplatser kan tillgodoses.
Konsekvensanalys
Genom föreslagen ändring kan förseningen av uppförandet minska. Den nytta
som gemensam lekmiljö, parkering, leverens och bemanning går i viss mån
förlorad.

Lars-Gunnar Fagerberg
Tf. Kommunchef

Maria Drott
Fastighetsstrateg
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2015-11-24

201-223

Dnr 2015/251-442 KS

Lokaler till centrala förskoleområdet; upphandling samt ändring av
detaljplan, Skogsbrynet, Borgholm.
I tjänsteskrivelse 2015-09-30 och vid dagens sammanträde redovisar
fastighetsstrateg Maria Drott utredning avseende lokaler till centrala
förskoleområdet i Borgholms kommun.
I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen, under förutsättning att
Investeringsbudget 2016 och planering för 2017-2020 godkänns av
kommunfullmäktig besluta:
- Godkänna att ekonomiavdelningen går vidare i ärendet med upphandling
av en två-avdelnings förskola med placering på fastigheten Borgholm
Freja 10, angränsande Skogsbrynets förskola.
- Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genom ändring av detaljplanen ge utökad byggrätt på fastigheten Borgholm Freja 10.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 2015-09-24 § 87 (Dnr 2015/38-660 UN) att
äska lokaler för att täcka behovet i Borgholms kommuns centrala
förskoleområde. I samma ärende föreslås att frågan överlåts till
kommunstyrelsen för beredning.
Beskrivning av ärendet
I investeringsbudget 2016 och planering för 2017-2020 föreslås 5,6 mkr till
investering för 2 avdelningar i Björkviken. I tidigare uppdrag har diskussioner
förts om en prefabricerad förskola, två avdelningar med placering i Björkviken.
Utbildningsförvaltningen redovisar fortsatt brist på ca 35 förskoleplatser i
Borgholm kommuns centrala förskoleområde. Ett fåtal vårdnadshavare har
accepterat placering i annat område i väntan på plats i Borgholm.
Projektering pågår för anpassning av Parkvillan till förskola vilket skapar 15
platser. Genom att placera fler barn i befintliga förskolors barngrupper (upp
till 22 barn) klaras det akuta läget tillfälligt. Dock klarar kommunen inte
uppfylla kravet på att kunna erbjuda plats i förskola inom fyra månader.
Behovet av platser beräknas öka ytterligare under våren och då särskilt med
hänsyn till att antalet anländande asylsökande familjer förväntas öka.
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att utreda hur platsbehovet ska
tillgodoses i Borgholms kommuns centrala förskoleområde.

Utdragsbestyrkande
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Beräkning av befintliga och ev. nya platser i centrala förskoleområdet
Förskolor
centrum
Skogsbrynet
Björkviken
Hasselbacken
Solstrålen
Parkvillan
Summa:
Differens:

Bef.

nya

72
32
32
27

32

163

15
210

Beräknat behov
ht 2015

198
+ 12

Kommunledningskontorets bedömning
I uppdraget ingår att göra en bedömning av kommunala fastigheters
kapacitet och lämplighet för utbyggnad, alternativt placering av prefabricerad
byggnad för 2 avdelningar (ca 32-35 platser). I Björkviken delas befintlig
förskoletomt av en ledningsgata som är belagd med en GC väg. För att nyttja
tomten effektivt utan att minska lekyta rekommenderas en permanent
utbyggnad. Bedömningen är att befintliga ytor för angöring och parkering inte
räcker till för ytterligare en fristående byggnad. Tomten är totalt ca 4 600 m2
inklusive byggnad och del av en allmän lekplats. För att få en fungerande
etablering av t ex paviljong eller prefabricerad byggnad behöver ny angöring
och parkering anläggas.
I utredningen föreslås placering på fastigheten Borgholm Freja 10, i
anslutning till Skogsbrynets förskola (bilaga 3 till ärendet). Där finns större
parkerings- och angöringsyta som täcker tillkommande behov. Den möjliggör
också för en 19 tons kranbil som levererar byggnadselement om
prefabricerad byggnad blir aktuell. Tomten har en total yta på ca 71 000 m2,
varav befintlig byggnad upptar ca 750 m2. Den nya byggnaden beräknas bli
320 – 350 m2 och resterande lekyta utomhus beräknas bli ca 60 m2/barn.
Det är långt över rekommenderad planeringsnorm på ca 35 – 45 m2/barn.
Fördelen med att välja paviljong eller prefabricerad byggnad är framförallt att
det är tidsbesparande eller om osäkerhet finns om varaktigt behov.
Förväntas behovet bli längre än 5 år är paviljonglösning inte fördelaktigt
varken ekonomiskt eller miljömässigt. I det fallet är en prefabricerad förskola
att föredra framför att hyra en paviljong. En prefabricerad modulbyggnad ger
godtagbar standard, ändamålsenliga lokaler för verksamheten och uppfyller
energikraven och ljudkraven enligt BBR. Byggnaden är förberedd för och kan
på fastigheten anslutas till fjärrvärme. Kortare handläggningstid för
projektering och utförande styrker också skälet till att välja prefabricerad
lokallösning. Det innebär att förskolan byggs i sektioner på fabrik och
monteras av leverantör på av köparen förberedd grund och mark.
Gällande detaljplanen från 1974 har begränsningar som innebär att den
föreslagna placeringen är på prickad mark. Tomten medger idag ingen
byggrätt utöver den nuvarande byggnaden. En detaljplaneändring krävs för
utökad byggrätt och kan innebära fördröjning i tid på upp till 6 månader och
en be beräknad kostnad på 100 - 200 tkr.
Utdragsbestyrkande
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Beräkning av kostnader:
Prefabricerad 2 avd.
Inköp inkl. montering

tkr
4 320

Eget ansvarsområde
Ändring av detaljplan
Utvändiga försörjningsledningar
Mark- och grundarbeten
Starkström till byggnadens elcentral
Fjärrvärme
Etablering mark
Summa

200
90
400
100
100
500
1 390

Total

5 710

Årlig drifkostnad
Mediakostnad (fjärrvärme, el, larm m.m.)

90

*Utöver detta tillkommer avskrivning enligt K3-regler och internränta

Övervägande
Om eventuell överkapacitet uppstår genom de tillkommande
förskoleplatserna kan dessa nyttjas för att evakuera verksamhet då
underhållsåtgärder ska utföras på Skogsbrynets förskola.
Skogsbrynets förskola som uppfördes 1975 står inför beslut om relativt
omfattande underhållsåtgärder, bland annat byte av fönster, dörrar, ventilation
och nya ytskikt. Då förskolan vid ett flertal tillfällen haft fuktproblem i konstruktionen rekommenderas en teknisk utredning inför att större investeringar görs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-10-20 § 370
kommunstyrelsen
att godkänna att ekonomiavdelningen går vidare i ärendet med upphandling
av en två-avdelnings förskola med placering på fastigheten Borgholm
Freja 10, angränsande Skogsbrynets förskola.
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genom ändring av detalj
planen ge utökad byggrätt på fastigheten Borgholm Freja 10.

Yrkanden
Monica Enberg (S) och Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna att ekonomiavdelningen går vidare i ärendet med
upphandling av en två-avdelnings förskola med placering på
fastigheten Borgholm Freja 10, angränsande Skogsbrynets förskola.

att

uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genom ändring av
detaljplanen ge utökad byggrätt på fastigheten Borgholm Freja 10.

Igångsättning sker efter kommunfullmäktiges behandling av budget 2016.
Protokollsanteckning
”Vi Moderater tycker att Björkviken är en bättre placering för de två nya
förskoleavdelningar som nu planeras. Vi föredrar en satsning i Björkviken,
om det visar sig att kostnaderna är jämförbara.
I Björkviken finns detaljplan som medger uppförande av en byggnad med två
förskoleavdelningar. En byggnation där skulle även minska nuvarande
störningar av trafiken i det äldre bostadsområdet. För en byggnation vid
Skogsbrynet måste samhällsbyggnadsförvaltningens personal tas i anspråk
för att ändra detaljplanen. Vi har uppfattningen att
samhällsbyggnadsförvaltningens personal redan idag är hårt ansträngda
med fördjupningarna av översiktsplanen och flera påbörjade
detaljplaneärenden. Erfarenhetsmässigt tar planprocessen tid även om inget
överklagande sker.
Björkviken ligger mer centralt i tätorten Borgholm/Köpingsvik och nås
avsevärt enklare från 136:an än Skogsbrynet, som ligger långt västerut i
tätorten. Skogsbrynet skulle vid en nybyggnation få över hundra platser.
Som vi uppfattar det har utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden vid
budgetarbetet föreslagit en lokalisering i Björkviken.
Läget med köerna i centrala området är akut, och vi behöver en lösning så
snabbt som möjligt, med tanke på att även Parkvillans ombyggnation till 20
förskoleplatser kommer att ta mycket längre än planerat.
Marcel van Luijn (M) Oppositionsråd
Thomas Johnsson (M)”
_____________________________
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2016-02-02

28-46

Dnr 2014/42-008 KS

Medborgarförslag (Hans Svensson) – bristande underhåll av gator och
trottoarer i Åkerhagen.
Hans Svensson, Johan IIIs väg 9, 387 33 Borgholm, påtalar i
medborgarförslag inkommet 2014-02-24
att Åkerhagsvägens södra del består idag till stor del av lösa asfaltklumpar
och mängder av lagningar. Den är trafikfarlig p.g.a. detta. Sidogatorna är
också i mycket dåligt skick. Detsamma gäller trottoarerna. Åkerhagsvägen
genom Slottsskogen saknar fortfarande trottoarer och vid Åkerhagsvägens
sydöstra kurva saknas trottoar.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-04-13 § 46 till kommunstyrelsen
för ställningstagande och beslut.
I tjänsteskrivelse 2015-12-29 redogör servicechef Hans Johannesson för
kostnaderna för upprustning och utbyggnad samt föreslår att
medborgarförslaget bifalls.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget innefattar fyra punkter varav två tillhör den del av
vägnätet som åtgärdades 2014-2015 då hela södra slingan runt Åkerhagen
fick ny beläggning på såväl gata som trottoar. Samtliga brunnar besiktigades
och brunnslock byttes ut vid samma tillfälle.
Kostnader
Upprustning av befintliga GC väger – 460 tkr
Utbyggnad av trottoarnätet samt parkering – 250 tkr.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avslå medborgarförslaget med hänvisning till att delar av
medborgarförslaget redan är genomförda, resterande finns ej
budgeterade medel för. I den ”Gatuunderhållsplan” som är under
framtagande kommer resterande delar att beaktas.

Förslagsställaren ska bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde då
ärendet slutligt avgörs.
_____________________________
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28-46
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2016-02-02

28-46

Dnr 2015/17- 008 KS

Medborgarförslag (Lars Engström) – förlängd säsong på norra Öland.
Lars Engström, Horns kustväg 133, 387 72 Löttorp, föreslår i
medborgarförslag inkommet 2015-01-16
att kommunen ska vidta åtgärder så att säsongen förlängs på norra Öland.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-03-16 § 29 medborgarförslaget till
kommunstyrelsens för ställningstagande och beslut.
I tjänsteskrivelse 2015-12-28 föreslår kommunledningskontoret att
medborgarförslaget ska anses besvarat då dessa förslag kan anses
inarbetade i slutrapport från tillfällig fullmäktigeberedning för
landsbygdsutveckling på norra Öland.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anse medborgarförslaget besvarat då dess förslag inarbetats i
slutrapporten från tillfälliga fullmäktigeberedningen för
landsbygdsutveckling på norra Öland.

Förslagsställaren ska bjudas in till styrelsens sammanträde då ärendet
slutligt avgörs.
_____________________________
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28-46

Dnr 2015/76-008 KS

Medborgarförslag (Lars Nilsson) – förbättring av Borgholms innerstads
gator genom att söka statsbidrag.
Lars Nilsson; Ramsättravägen 6 3 trp, 387 50 Köpingsvik föreslår i
medborgarförslag inkommet 2015-03-16
att kommunen söker extra statsbidrag för att förbättra Borgholms innerstads
gator. Av förslaget framgår att förslagsställaren anser att vägtrafiksskatten
borde fördelas mer rättvist så att gatorna kan lagas.
Kommunfullmäktige överlämnande 2015-04-13 § 47 medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
I tjänsteskrivelse 2015-12-28 föreslår kommunledningskontoret att
medborgarförslaget avslås då det inte anses möjligt att söka statsbidrag
alternativt högre del av vägtrafikskatten för att förbättra innerstadens gator.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avslå medborgarförslaget då det inte anses möjligt att söka
statsbidrag alternativt högre del av vägtrafikskatten för att förbättra
innerstadens gator.

Förslagsställaren ska bjudas in till styrelsens sammanträde då ärendet
slutligt avgörs.
_____________________________
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28-46

Dnr 2015/97-008 KS

Medborgarförslag (Lars Nilsson) – anlägg biogasmack och tvättstation
för bilar vid mejeriviken.
Lars Nilsson; Ramsättravägen 6 3 trp, 387 50 Köpingsvik föreslår i
medborgarförslag inkommet 2015-03-16
att en biogasmack och tvättstation ska byggas mitt emot gamla mejeriet.
Kommunfullmäktige överlämnande 2015-04-13 § 48 medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
I tjänsteskrivelse 2015-12-28 föreslår kommunledningskontoret att
medborgarförslaget avslås då kommunen inte har för avsikt att anlägga
biogasmack eller tvättstation vid mejeriviken.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avslå medborgarförslaget då kommunen inte har för avsikt att anlägga
biogasmack eller tvättstation vid mejeriviken.

Förslagsställaren ska bjudas in till styrelsens sammanträde då ärendet
slutligt avgörs.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

66

67

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 80

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-01

55-83

Dnr 2015/123-109 KS

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

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

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

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

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 81

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-01

55-83

Dnr 2015/288-109 KS

Motion (Eva Wahlgren C) – rena vattnet från läkemedelsrester.
Eva Wahlgren (C) föreslår i motion inkommen 2015-11-25
- att Borgholms kommun kompletterar sina reningsverk med ytterligare reningssteg så att läkemedelsrester tas bort.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-12-14 § 193 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2016-01-11 föreslår kommunledningskontoret att motionen bör avslås med hänvisning till de kostnader (provtagningar och eventuella
ombyggnader, filterkompletteringar) som ett genomförande av motionen
skulle medföra och att det ännu inte är ett lagkrav att rena avloppsvattnet.
Däremot bör information ges till medborgarna hur de ska hantera överblivna
läkemedel och om följderna av läkemedelsrester i avloppsvattnet.
Har kommunstyrelsen för avsikt att bifalla motionen bör medel reserveras
dels till föreliggande provtagningar ca 150 000 kr för 12 provtagningar under
ett år och dels kostnaderna för eventuell ombyggnation av kommunens reningsverk.
Vid en eventuell ombyggnation av alla reningsverk i Borgholms kommun för
rening av läkemedelsrester gäller LOU då ombyggnationerna är en avsevärd
investering.
Motionen från Eva Wahlgren (C) har behandlats i samråd med Borgholms
Energi AB som är huvudman för kommunalt VA i Borgholms kommun.
Kommunledningskontorets bedömning
Borgholm Energi är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsledningarna i Borgholms kommun och ansvarar för dess drift och skötsel inom verksamhetsområdena.
Det finns i dagsläget inget myndighetskrav att rena avloppsvattnet ifrån läkemedelsrester eller att göra analyser av halten läkemedelsrester i avloppsvattnet, men det finns några pilotanläggningar där man utför försöksverksamhet med rening av läkemedelsrester på kommunala VA-verk i Sverige.
Om kommunen avser att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester bör man
först börja med en serie provtagningar för att få en uppfattning av de nuvarande nivåerna.
Därefter kan man ta ställning till eventuella åtgärder så som att medverka
som pilotanläggning i projekt med Länsstyrelsen eller liknande.
En generell provtagning kostar 12 240 sek/st och bör utföras under en längre

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-01

55-83

period, förslagsvis ett år för att se variationerna över säsongerna. Om man
tar ett prov i månaden kostar det 146800sek under ett år. Kostnaden för den
inledande provtagningen bör inte belasta VA-kollektivet då det inte är ett
myndighetskrav.
En eventuell ombyggnation skulle kräva ytterligare ett reningssteg, vilket innebär betydande kostnader.
Beslutsunderlag
Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten
NR B2218 februari 2015.
Läkemedelsrester Stockholm vatten 2009
Riktlinjer och bedömningsgrunder för vatten- och avloppsplanering Sam
4/2012
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

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

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 82

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-01

55-83

Dnr 2014/32-109 KS

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

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

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-03-16

18-41

KOMMUNFULLMÄKTIGE
§ 37

Dnr 2014/32-109 KS

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

75

UTDRAG UR

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-03-16

18-41

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

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

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

____________________________

Utdragsbestyrkande

76

MOTION till kommunfullmäktige i Borgholms kommun
Det finns många anledningar till att göra verklighet av det som vi kan kalla:

Heltid en rättighet – deltid en möjlighet !
Vill med åberopande av tidigare motionär påminna om att av kommunens anställa
personal har endast hälften heltidstjänstgöring (varvid vi ligger i linje med de sämsta
av Sveriges kommuner i detta avseende). Samt att cirka 160 av kommunens
anställda visat intresse för att gå upp i tjänstgöringsgrad.
Med heltid – och möjlighet att försörja sig på sin lön – kan vi attrahera fler till
vårdyrket i vår kommun. Med fler i tjänst heltid kommer hemtjänsttagare och boende
på äldreboenden inte behöva möta så många olika nya ansikten på sådana som
kommer och hjälper dem. Man höjer helt enkelt kvalitén inom omsorgen.
Kostnaden är en fråga vad man är beredd att satsa på en bättre äldreomsorg, en
satsning som kan leda till att fler av våra sommarölänningar vågar ta steget att
bosätta sig här permanent när de går i pension och därmed ge tillskott till
kommunens ekonomi.
Eftersom frågan var mycket nära ett positivt beslut vid senaste kommunfullmäktige
(det skiljde bara på en röst) och en ledamot som röstade emot sade sig vilja stödja
förslaget om det hade en annan formulering, så vill jag försöka åstadkomma ett
genombrott i denna sak genom följande förslag – som jag önskar kan få en snabb
behandling:
Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar


att ge nämnder och styrelser i uppdrag genomföra en ekonomisk
konsekvensbedömning beträffande beslut att erbjuda alla medarbetare som så
önskar möjlighet att utöka sin tjänstgöringsgrad upp till heltid



samt att kommunfullmäktige därefter får ta ställning till om sådana möjligheter
ska erbjudas

Borgholm den 6 februari 2014

Per Lublin
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2016-03-14

Utskriven av: Marie-Louise Johansson

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2016-02-12 - 2016-03-14

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.195

I

2016-02-12

2016.208

Veronika Fredlund

SKL

I

2016-02-12

2016.218

Cirkulär 16:4. Prolongering av
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor mm - HÖK11 - med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård
Meddelande KS

CIRKULÄR

Styrelsens protokoll 2016-01-28

Veronika Fredlund

Kalmarsunds gymnasieförbund

I

Meddelande KS

BESLUT

Skrivelse till KSO om gemensamt arkiv, för- och
nackdelar

Veronika Fredlund

2016-02-12

Carl-Oscar Ekholm

2015/85 106

Meddelande KS

SKRIVELSE

Gemensamt arkivcentrum
2016.220

I

2016-02-12

2016.285

Bekräftelse registrerad fullmakt

Veronika Fredlund

Jordbruksverket

I

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

BEAB 2016-02-10 § 17 - Uppföljning av
årsbokslut 2016. Exp till ekonomi.

Veronika Fredlund

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Om stängning av Ekbackas kök och äldrematen.

Veronika Fredlund

2016-02-15

2016.293

I

2016-02-16
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2016.299

I

2016-02-16

2016.303

Meddelande KS

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

E-post om uppmaning till manifestation

Veronika Fredlund

Kim Taleman

I

2016-02-17

Meddelande KS

SKRIVELSE

Avslag på ansökan om ersättning för ersättning
för god man enligt 8 § förordningen (2002:1118)
om statlig ersättning för asylsökande m fl.

Veronika Fredlund

Migrationsverket
Meddelande KS

2016.309

I

2016-02-17

2016.311

Gymnasieskolor i Syd AB har hos
Veronika Fredlund
Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en ökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Fria Läroverken i Kalmar
kommun from läsåret 2017-2018.
Skickat till Christina Larsson på GYF.
Skolinspektionen

I

2016-02-18

2016.317

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Meddelande KS

REMISS

Rättelse av tidigare brev från STIM, referens
1031749, nytt avtal ska träda i kraft 2016-01-01.
Hör ihop med Hid 2015.2662

Veronika Fredlund

STIM

I

Skickat till Linda Kjellin
Meddelande KS

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Förvaltningsrättens dom att avslå överklagandet

Marie-Louise Johansson

2016-02-22

Förvaltningsrätten i Växjö

2015/59 311

Meddelande KS

DOM

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder - fartgupp och
hinder
2016.320

2016-02-22

I

Remiss - ansökan om godkännande av
gymnasiesärskola vid Kalmar Waldorfskola.
skickad till GYF för att lämna yttrande

Veronika Fredlund

Skolinspektionen
KS meddelande

REMISS
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2016.321

I

2016-02-22

2016.323

Remiss - ansökan om godkännande av
gymnasieskola - Kalmar Waldorfskola
Samhällsvetenskapsprogram vid Dag
Hammarskjölds Gymnasiet
överlämnat till GYF för yttrande

Veronika Fredlund

Skolinspektionen

I

Meddelande KS

REMISS

E-post - information om flyktingläget från
länsstyrelsen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

INFORMATION

2016-02-22
2015/271 133

Flyktingsituationen 2015/2016
2016.324

I

2016-02-23

2016.328

Skolverket beviljar Borgholms kommun 350 000 Marie-Louise Johansson
kronor i statsbidrag för yrkesinriktad och viss
teoretisk utbildning på gymnasial nivå bidragsåret
2016.
översänt till rektor på Komvux och
ekonomiavdelningen
Skolverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Cirkulär 16006-ny metod att föreslå internränta
för år 2017. överlämnad till ekonomiavdelningen
och BEAB

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

CIRKULÄR

2016-02-24

2016.365

I

För kännedom - Granskningsrapport Marie-Louise Johansson
lekmannarevision internkontroll Borgholm Energi
AB
Bolaget ska svara senast 26 maj.

2016-02-26

PwC

2016/51 007

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Granskningsrapport gällande BEAB
2016.367

I

E-post - Arbetsförmedlingen; årsplanering för
mottagande av nyanlända under 2016

2016-02-29

Arbetsförmedlingen

2015/271 133

KS meddelande

Anders Sporrong

INFORMATION

Flyktingsituationen 2015/2016
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.375

I

Rapport Medarbetarundersökning 2016 Borgholms Energi AB

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

RAPPORT

2016-03-02
2015/149

Medarbetarenkät 2015
2016.376

I

Rapport Medarbetarundersökning 2016 Borgholms kommun

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

RAPPORT

2016-03-02
2015/149

Medarbetarenkät 2015
2016.405

I

2016-03-03

2016.420

Brev om Verksamhetsplan ooch budget 2016.
Skickat till ek.avd och socialnämnden

Veronika Fredlund

Samordningsförbundet

I

KS meddelande

INFORMATION

Beslut LTF sänkt hastighet väg 925 och väg 963
vid Runsten.

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2016-03-08
2016/17 311

Remiss - Ansökan om tillfällig LTF sänkt
hastighet på väg 925 och förbud mot trafik väg
963, Runsten Äggröran
2016.421

I

Beslut - konkurrensverket avskriver ärendet
gällande förskolan Kråkbacken

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2016-03-09
2014/82 290

Lokaler för förskola i Södvik
2016.422

I

2016-03-09

2016.423

Beslut - tillstånd att anlägga musselodling utanför Marie-Louise Johansson
Hälludden.
Överlämnat till sbn
Länsstyrelsen i Kalmar län

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Partnerskapsavtal 2016 Kalmarsund Promotion
Överlämnat till ekonomiavdelningen

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

AVTAL

2016-03-09
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Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2016.431

I

2016-03-10

2016.434

Remiss - ansökan om dispens från förbud att
framföra motorbåt i Bödabukten.
lämnad till SBN för yttrande.

Marie-Louise Johansson

Länsstyrelsen i Kalmar län

I

KS meddelande

REMISS

Ansökan till Skolverket om statsbidrag Komvux

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

UTGÅENDE SKRIVELSE

2016-03-10

2016.477

I

Återrapportering KS 2016-03-14 - redovisning av Veronika Fredlund
kostnaden för ombyggnad Rälla Kök

2016-03-14

Tobias Sellden

2015/189 622

KS meddelande

REDOVISNING

Rälla skolas kök.
2016.479

2016-03-14

I

Överenskommelse mellan staten och SKL: Vision Veronika Fredlund
E-hälsa 2025
Även skickat till socialnämnden för kännedom
SKL
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2016-03-14

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2016-02-12 - 2016-03-14

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp

DELEGERINGSBESLUT

Marie-Louise Johansson

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.225

I

2016-02-12

ELTEL Networks Infranet AB godkänd ansökan
om grävning korsningen Södra
Långgatan/Västra Kyrkogatan.

Veronika Fredlund

Eltel Networks Infranet AB

2016/6 002

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats 2016

166711

K

Yttrande med begäran att överklagandet lämnas Marie-Louise Johansson
utan bifall

2016-02-16
2015/193 104

Skickat till Förvaltningsrätten 2016-02-24

DELEGERINGSBESLUT

Riktlinjer för utbetalning av partistöd
2016.305

I

Grannyttrande Rörsberg 1:30 Stora Rörsvägen
39

Veronika Fredlund

2016-02-17
2016/2 002

DELEGERINGSBESLUT
Grannyttranden 2016

2016.319

U

ENERGIMASSAGE yttrande, avslås

2016-02-22

Yttrande

2016/6 002

Skickat till polisen 2016-02-22

Veronika Fredlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.369

U

BYGGNADSSTÄLLNING tillstyrkt ansökan N
Långgatan 6/Slottsgatan 11 v 9 - 24/6, Georg
Andersson Måleri AB

2016-02-29

Yttrande

2016/6 002

Skickat till polisen 2016-02-29

Marie-Louise Johansson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.370

U

ÖLANDS MOTORKLUBB - tillstyrkt ansökan vad Marie-Louise Johansson
gäller veteranbilsutställningar onsdagar 2016-06
-22--08-24 kl 18-21.
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016-02-29

Yttrande

2016/6 002

Skickat till polisen 2016-02-29

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.371

U

ÖLANDS MOTORDAG yttrande ingen erinran

2016-02-29

Yttrande

2016/6 002

Skickat till polisen 2016-02-29

Veronika Fredlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.378

U

RUNSTENS INTRESSEFÖRENING yttrande
ingen erinran

2016-03-02

Yttrande

2016/6 002

Skickat till polisen 2016-03-02

Veronika Fredlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.417

U

Fordonsanmälan BNE548(Skrotbil)

Marie-Louise Johansson

Sänds in till Transportstyrelsen av BEAB.

DELEGERINGSBESLUT

2016-03-07
2015/34 510

Lokala trafikföreskrifter - Transporttillstånd 2015
- flyttning av fordon - fordonsanmälan
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2016-03-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-02-09
§ 47 Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för ....................................nämndemän.
§ 48 Information om framtida turistinformation på norra Öland.
§ 49 Information – bokslut 2015.
§ 50 Information; Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna.
§ 51 Återrapportering; Kommunförrådets placering.
§ 52 Förslag till integrationssamverkansarbete.
§ 53 Årlig träff med LRFs kommungrupp.
§ 54 Information åtgärdsförslag näringslivsklimat 2016.

Borgholm Energi AB
2016-02-10
§ 16 Information om Mörbylångas tekniska förvaltning 2016/30
§ 17 Uppföljning av årsbokslut 2015 2016/31
§ 18 Månadsuppföljning 2016 2016/1
§ 19 Vattensituationen Borgholms kommun 2016/24
§ 20 Förfrågan från Borgholms kommun om att överta
driften för den anlagda våtmarken i Rövik
2015/197
§ 21 Genomförande av Röviksprojektet 2016/3
§ 22 Pågående och planerade VA-projekt 2016/9
§ 23 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen 2016/2
§ 24 Användningsområden för muddringsmassorna på
Ölanda
2016/27
§ 25 Underhållsplan för kommunens hamnar 2015/221
§ 26 Projekt Inköp och upphandling - delrapport 2015/123
§ 27 VD informerar 2016/7
§ 28 Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen) 2016/6
§ 29 Meddelanden till styrelsen Borgholm Energi Elnät AB
Borgholm Energi Elnät AB
2016-02-10
§ 3. Månadsrapport 2016 2016/1

