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Återrapportering, prioritering tillfälligt statsbidrag utbildningsnämndens verksamhetsområde
Kommunstyrelsen uppdrog 2016-02-23 § 23 till utbildningsnämnden
att ta fram förslag kring prioritering av de 9,1 mkr som är riktade till att
användas för utbildningsverksamhet med stora behov. Förlaget bör
innehålla beskrivning motivering och summor. Förslaget ska slutligt
behandla sav kommunfullmäktige.
Utbildningsnämnden beslutade 2016-03-23 § 27 att följa förvaltningens
förslag enligt tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2016 - att äska medel till
• 3 000 tkr till utemiljö för skola och förskola
• 2 500 tkr till upprustning av undervisningslokaler
• 1 000 tkr till pedagogisk IT-utrustning
• 500 tkr till personalförstärkningar
• 500 tkr till läromedel för skola och förskola
• 300 tkr till inventarier för skola och förskola
• 300 tkr till kompetensutveckling
• 248 tkr till integrationsfrämjande aktiviteter.
Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna/eller inte
godkänna utbildningsnämndens förslag om prioritering av tillfälligt statsbidrag.
Beslutas av kommunfullmäktige

2016/31

16-19
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Begäran om del av statsbidrag för finansiering av språkintroduktion,
Kalmarsunds Gymnasieförbund.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-04-05 § 99 kommunstyrelsen
att behandla gymnasieförbundets framställan i samband med utbildningsnämndens förslag till fördelning (anm. av tjänsteskrivelse tillhörande
ärende 3 framgår att utbildningsnämnden reserverat 780 tkr för
finansiering av språkintroduktion enligt GYF:s begäran).
att uppdra till t f kommunchef att inför kommunstyrelsens behandling
undersöka hur övriga kommuner ställer sig till GYF:s förfrågan.

2016/63

20-22

2
I och med att utbildningsnämnden ”reserverat” medel ur de 9,1 mkr – har
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att godkänna/inte godkänna att
780 tkr prioriteras från det tillfälligt statsbidraget.
Beslutas av kommunfullmäktige
5

Anvisning av medel, återställande av uppställningsplats; Ölands
Flygplats
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-04-05 § 110 kommunstyrelsen
att avsätta 182 500 kronor till asfaltering och återställning inom
flygplatsområdet. (anm. från överskottet om 258 500 kronor)
Beslutas av kommunstyrelsen

2014/151

23-25
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Anvisning av medel, muddring Böda och Byxelkroks hamnar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-04-05 § 114 kommunstyrelsen
att avsätta 100 tkr till uppstart av muddringsarbeten i Böda och Byxelkroks hamnar.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/71

26

7

Reviderade Riktlinjer för alkoholservering, tobak och folkölsförsäljning i Borgholms kommun
Kommunstyrelsen återremitterade 2015-06-23 § 120 då framtagna riktlinjer
för alkoholservering till samhällsbyggnadsnämnden för att
- utreda möjligheten till utökad serveringstid under sommarmånaderna.
- uppluckra riktlinjerna för att mera lika Kalmar kommuns riktlinjer.
- i riktlinjerna specificera betydelsen av ”speciella tillfällen”.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår 2016-03-31 § 71 kommunfullmäktige
att anta förslaget om Riktlinjer för alkoholservering, tobak- och folkölsförsäljning i Borgholms kommun.
Beslutas av kommunfullmäktige

2014/84

27-41
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Godkännande av årsredovisning 2015, Ölands Kommunalförbund
Enligt Kommunallagen ska kommunstyrelsen bereda ärende som ska
behandlas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige godkänna/inte
godkänna årsredovisningen.
Beslutas av kommunfullmäktige i samband med att de även beslutar om
ansvarsfrihet.

2015/280

42-79

9

Årsredovisning 2015 Kalmarsunds Gymnasieförbund
Enligt Kommunallagen ska kommunstyrelsen bereda ärende som ska
behandlas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige godkänna/inte
godkänna årsredovisningen.
Beslutas av kommunfullmäktige i samband med att de även beslutar om
ansvarsfrihet.

2016/83

80
+ sep
handl
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Åtgärdspaket för att förbättra kommunens näringslivsklimat;
näringslivsstrategi
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-09 § 54
att kommunledningskontoret tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott ska arbeta fram en åtgärdspaket för att förbättra kommunens näringslivklimat.
att åtgärdspaketet bland annat ska innehålla förslag på näringslivsstrategi
och kommunikationsstrategi.

2016/29

81-85

3
att åtgärdspaketet ska presenteras för kommunstyrelsen.
Beslutas av kommunstyrelsen
11

Rekrytering - samhällsbyggnadchef
Ärendet föredras av t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg och HR-chef
Ann Nilsson.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/95

12

Förslag på avtal folkhälsosamordnare, Fryshuset.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-04-05 § 105 kommunstyrelsen
att godkänna upprättat förslag till avtal.
att avsätta medel dels till 25 % tjänst som folkhälsosamordnare samt dels
till omkostnader för aktiviteter med 20 000 kronor.
att avstämning av partnerskapet ska ske inom ett kvartal för att därefter
ta upp frågan om eventuellt folkhälsoråd.
att uppdra till folkhälsosamordnaren att revidera aktivitetsplan och återkomma till kommunstyrelsen för beslut under augusti månad.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/16

86-97

13

Ev medlemsskap i Småkom
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-04-05 § 116 kommunstyrelsen
att ansöka om medlemskap i SmåKom.
att anvisa medel i 2016 års budget för medlemsavgiften och rörlig avgift.
att avsätta medel för medlemskapet i kommande budgetar.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/72

98

14

Eventuell övergång till läsplattor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-04-05 § 122 kommunstyrelsen
att gå över till läsplattor avseende kallelser och sammanträden i kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.
att uppdra till IT-chef Niklas Palmqvist att upprätta kostnadsförslag på inköp av läsplattor till ledamöterna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt ett antal extra läsplattor till tjänstgörande ersättare.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/90

99

15

Meddelanden och delegationsbeslut

2016/9

100-111
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Period

2016-04-15

mars

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Uppföljning Kommun
Kommunens resultat uppgår vid utgången av mars 2016 till 17,4 mkr. Det positiva resultatet består
sedan bokslutet 2015. Driftsredovisningen är positiv för perioden. Inkomna leverantörs fakturor
avseende investeringar gjorda i mars är ännu låga. Likviditeten är avsevärt bättre för perioden än
föregående år då kommunen i slutet av 2015 tog emot likvida medel för flyktingar och nyanlända barn
och ungdomar 59 mkr.

Resultatrapport (tkr)
2016-03-31 2015-12-31
Verksamhetens intäkter
45 825
135 171
Verksamhetens kostnader
-183 327 -666 699
Avskrivningar
-4 358
-23 954
Summa Verksamhetens nettokostnader
-141 860 -555 482
Skatteintäkter
103 457
402 476
Generella statsbidrag och utjämning
56 053
184 267
Finansiella intäkter
705
2 915
Finansiella kostnader
-999
-5 063
Årets Resultat
0
29 112
Periodens resultat
17 356
0

Det som framför allt i likhet med föregående månad driver resultatet i en positiv riktning under mars
är intäkterna för flyktingar och nyanlända barn och ungdomar. Nyttjandegraden för dessa pengar är
ännu låga och bidrar med ett överskott 12,7 mkr.
Semesterlöneskulden har ökat med 5 mkr sedan bokslutet och tynger således resultatet med
motsvarande. Skulden ökar under våren för att sedan minska under resterande månader och
semesterperioden.
Räntekostnader för perioden är fortfarande låga och är något lägre än ingången av 2015. De genererar
ett överskott mot budget med 0,7 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter visar kommunen ett resultat på 11 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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Driftsredovisning
Efter mars uppvisar driftredovisningen ett överskott på 14 792 tkr. Övriga nämnder, socialnämnden
och bostadsanpassning är de nämnder som går med underskott. Kommunstyrelsen, Borgholms slott,
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden bidrar med överskott för perioden.
Driftredovisning (tkr)
Intäkter
Ansvar
Budget
Redovisning
KOMMUNSTYRELSEN
6 095
22 915
ÖVRIGA NÄMNDER
0
9
BORGHOLMS SLOTT
0
45
UTBILDNINGSNÄMND
2 771
9 275
SOCIALNÄMNDEN
18 910
24 868
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
2 075
2 488
BOSTADSANPASSNING
0
0
Totalt nämnder
29 851
59 601
FINANSFÖRVALTNING
158 631
156 422
Totalt
188 482
216 022

Kostnader
Budget
Redovisning
37 782
39 815
366
857
1 130
878
43 442
47 429
82 066
90 689
5 522
5 551
311
357
170 619
185 577
15 324
13 090
185 943
198 666

Netto
Budget
Redovisning Avvikelse
31 687
16 900
14 788
366
849
-483
1 130
833
298
40 671
38 154
2 517
63 156
65 821
-2 665
3 447
3 063
385
311
357
-47
140 768
125 976
14 792
-143 306
-143 332
26
-2 538
-17 356
14 818

Kommunstyrelsen
Efter mars visar förvaltningen ett överskott 1 757 tkr och inklusive projekt 14 788 tkr. Överskottet
inklusive projekt omfattar 3/13 av det tillfälliga statsbidraget 12 664 tkr. Förvaltningens överskott kan
framför allt härledas till intäkter på 1 100 tkr från Kalmarsunds gymnasieförbunds för IT-satsning. Till
och med mars månad visas högre kostnader för vinterväghållning eftersom budgeten i stort sett enbart
täcker beredskapsersättning.

Övriga nämnder
Resultatet för övriga nämnder är -483 tkr. Revisionen uppvisar för perioden ett resultat på 23 tkr vilket
beror på att de planerade revisionsuppdragen ännu inte har genomförts och fakturerats.
Överförmyndaren uppvisar ett negativt resultat -506 tkr. Underskottet kan främst förklaras av arvoden
för ensamkommande flyktingbarn. Dessa kostnader kommer att återsökas av Kalmar kommun efter
första kvartalet. Från och med april redovisas återsökningar månatligen.

Borgholms slott
Slottsverksamhetens resultat efter månaden är 298 tkr. Överskott genereras genom lägre kostnader för
driften 140 tkr och lägre lönekostnader 112 tkr, vilket beror på att verksamheten är säsongsbetonad.
Intäkterna är för månaden 46 tkr. Resultatet är något bättre än föregående månads utfall.

Utbildningsnämnden
Nämnden visar ett resultat inklusive projekt på 2 517 tkr efter mars månad. Lägre personalkostnader
och driftskostnader än budgeterat och högre intäkter bidrar till det positiva resultatet.
Flyktingundervisningen bidrar till nämndens överskott med 699 tkr. Förklaringen till de högre

6
UPPFÖLJNING
Kommun

sid 3 (6)

Datum

Period

2016-04-15

mars

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

intäkterna är utfallet för barnomsorg och inkomstjämförelse 2013. Driftskostnaderna är lägre för ITkostnader och bidrar med överskott.

Socialnämnden
Efter mars uppvisar förvaltningen ett negativt resultat på -2,7 mkr. Efter månaden visar
intäktsbudgeten ett överskott om 4,8 mkr. Driftbudgeten uppvisar ett underskott på -6,8 mkr och
personalkostnaderna uppvisar underskott på -0,7 mkr. Individ och familjeomsorgen uppvisar
underskott till följd av att det tillkommit sex placeringar. Resultatet exklusive ensamkommande
flyktingbarn uppgår till -3,9 mkr. Kostnader för teknisk service är för mars uppbokade till budgeterad
nivå.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar till och med mars ett nettoöverskott om 385 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 -47 tkr. Högre
kostnader för bostadsanpassning än budgeterat bidrar med ett underskott för perioden.

Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till 96 mkr. Medelsaldot under mars har
försämrats med 8 mkr i jämförelse med februari månad. Inbetalningar i form av flyktingpengar 59 mkr
i slutet av december 2015 hade en positiv inverkan på medelsaldot av ingången 2016. I likhet med
föregående år sjunker medelsaldot under mars. Detta på grund av utbetalning av det individuellavalet
13 mkr i slutet av mars.
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Investeringar
De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktige beslut uppgår till högst 32,7 mkr under
2016. Till och med mars är 2,4 mkr av total investeringsbudget utnyttjad. Av dessa utgör 0,2 mkr
nämndernas investeringar. Den största enskilda investeringsutgiften hittills i år är projektet
Hamnvägen 0,9 mkr. IT avdelningen har investerat i en ny server 0,6 mkr och samförläggning av
gatubelysning är genomförd med 0,5 mkr.

8
UPPFÖLJNING
Kommun
Datum

Period

2016-04-15

mars

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

1027
1029
1039
1053
1056
1061
1076
1107
1108
1118
1130
1131
1134
1176
1199

(tkr)
Investeringsredovisning 2016
Gata/park
Beredningsgruppen Norra Ö
Ospec fastigheter
SKOGSBRYNET
ÅKERBOSKOLAN
Gatubelysning §7/16
Kulturhus
Hamnvägen, brygga
Avsmalnad Hamnvägen
Västra Kyrkogatan
Runsten
Ölandsleden
Allaktivitetspark
IT
konst
Nämnder
Totalt

sid 5 (6)

Budget Redovisat
2016
Mars Avvikelse
1 965
0
1 965
1 600
0
1 600
2 700
0
2 700
5 600
0
5 600
5 000
0
5 000
1 000
520
480
4 000
0
4 000
0,0
886
-886
0,0
25
-25
0,0
81
-81
5 500
62
5 438
1 625
0
1 625
1 300
0
1 300
1 205
635
570
40
0
40
1 200
175
1 026
32 735
2 384
30 352
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Balansräkning
Balansräkning (tkr)

2016-03-31 2015-12-31

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

375 309
21 057
8 801
405 167

377 440
20 901
8 801
407 142

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

3 206
19 021
91 149
94 045
207 421

3 814
3 973
92 521
109 053
209 361

SUMMA TILLGÅNGAR

612 588

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

-13 075
-329
-6 363
-1 951
-117 477
-139 195

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-595 233

-616 503

17 356

0

115 892

117 867

68 226

48 894

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Periodens resultat
Nyckeltal (tkr)
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet
Likvida medel

27%

27%

94 045

109 053
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Uppföljning för kommunstyrelsen 2016
– januari till mars
Efter mars uppvisar förvaltningen ett överskott på 1 757 tkr och inklusive projekten uppvisas ett
överskott på 14 787 tkr. Överskottet inklusive projekt omfattar 3/13 av det tillfälliga statsbidraget.
Förvaltningens överskott kan framför allt härledas till intäkter på 1 100 tkr från Klamarsunds
gymnasieförbund för IT-satsning. Till och med mars månad visas högre kostnader för
vinterväghållningen eftersom enbart beredskapsersättningen är budgeterad.

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

jan.
580
0

2014

0

feb. mar. apr.
233 2 123
369 -134 133
0

Resultaträkning
(tkr)

2015

2014

maj.

jun.

jul.

aug.

okt.

nov.

dec.

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

Mars

Månadens

2016

2016

Avvikelse

Intäkter

-6 096

-6 653

558

Kostnader

37 782

36 583

1 199

varav personal

8 242

8 226

16

Nettokostnader

31 687

29 930

Skattemedel

31 687

31 687

Summa

1 757

Projekt & statsbidrag

13 030

Total

Investeringar

sep.

14 787

31 535

2 209

29 326
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Verksamhetsområde
Nedan redovisas resultatet per verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen

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

Intäkter

Driftkostnader

Personalkostnader Netto

Budget

Utfall

Budget

Utfall

Budget

Utfall

0

0

49

47

112

140

-6

-1 082

16 060

15 643

459

592

0

2

262

92

158

174

-237

-112

1 948

1 816

508

444

-1 660

-1 492

7 490

7 938

0

0

-428

-235

949

546

1 262

1 574

-179

-179

805

696

1 124

1 041

-2 426

-2 334

945

728

1 642

1 594

-236

-289

598

597

1 345

1 123

-924

-933

435

252

1 632

1 545

-6 096

-6 653

29 540

28 357

8 242

8 226

-25
1 360
151
70
-617
-102
192
173
277
279
1 757

0

-2 415

0

1 735

0

314

366

0

-2 282

0

-10 382

0

0 12 664

-6 096 -11 350

29 540

19 710

8 242

8 540 14 787

Kommunfullmäktige
Verksamheten uppvisar ett mindre underskott om -25 tkr (februari -35 tkr). Underskottet beror på
något högre kostnad för arvoden.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på 1 360 tkr (februari -124 tkr). Överskottet kan härledas till
intäkter på 1 100 tkr från kalmarsunds gymnasieförbund för IT-satsning. Utbetalningarna för projekt
och bidrag har ej betalats ut i budgeterad nivå vilket medför att kostnaderna har varit låga under
perioden.

Kultur
Kulturverksamheten uppvisar ett överskott om 151 tkr (februari 137 tkr) och beror på att endast ett
fåtal bidragsutbetalningar har betalts ut under perioden. Förväntat är att det ska betalas ut enligt
budgeterad nivå.

Fritid
Till och med mars uppvisar fritidsverksamheten ett överskott om 70 tkr (februari 114 tkr). Överskottet
inom fritidsverksamheten härleds till låga personalkostnader samt att ett endast ett fåtal
bidragsutbetalningar har betalats ut under perioden.
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Teknisk service
Teknisk service uppvisar ett nettounderskott till och med mars på - 617 tkr (februari -531 tkr).
Underskottet kan förklaras av att resterande del av kostnaderna för vinterväghållningen har inkommit
samt högre kostnader för hamnrörelsen.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret uppvisar ett underskott på -102 tkr (februari -191 tkr). Underskottet kan
härledas till högre personalkostnader än budgeterat.

Ekonomiavdelningen
Till och med februari uppvisar ekonomiavdelningen ett överskott om 192 tkr (februari 138 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 173 tkr (februari 203 tkr). Överskottet beror på låga kostnader
för den övergripande IT-driften.

Personalavdelningen
Till och med mars månad uppvisar personalavdelningen ett överskott om 277 tkr (februari 173 tkr).
Personalkostnaderna är låga då det är budgeterat för en HR-strateg och en löneadministratör som ännu
ej tillträtt. Även bidrag från arbetsförmedlingen avseende omplacering/rehab ökar resultatet samt att
kostnaderna för utbildning är betydligt lägre än budgeterat.

Arbetsmarknadsavdelningen
Efter mars månad uppvisar arbetsmarknadsavdelningen ett överskott om 279 tkr (februari 238 tkr).
Anledningen till överskottet är låga kostnader för resursjobb och generellt låga driftskostnader.
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Handläggare
My Nilsson

Projekt
Till och med mars månad har 971 tkr av 11 400 tkr (som är 3/13 av 50 mkr) nyttjats i projekt
statsbidrag flyktingar. De redovisade kostnaderna avser Höken II samt upprustning av sporthallar.
Projekt nyanlända barn och ungdomar, avser de 9,1 mkr som ska användas av
utbildningsförvaltningen. Under perioden är inget nyttjat.

Fördelning statsbidrag 50 mkr
Avser
Budget Utfall tom. mars
Höken II IT
2 300
959
Sex basboende
16 500
Kronomagasinet
2 000
Upprustning centrala Köpingsvik
500
Rälla förskola
1 600
Strömgården 5 lägenheter
2 000
Ekbacka HVB-hem
4 400
Skogsbrynet
3 300
Åkerbo
3 900
Kompetensutveckling soc.
1 000
Utvecklingspott
1 000
Sommarjobb
200
Upprustning sporthallar
150
12
Total

38 850

971
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Handläggare
My Nilsson

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

Redovisat
1 965,0
1 600,0
2 700,0
5 600,0
5 000,0
1 000,0
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
2 700,0
0,0
5 600,0
0,0
5 000,0
519,8
480,2
0,0
4 000,0
886,1
-886,1
24,6
-24,6
81,2
-81,2
62,4
5 437,6
0,0
1 625,0
0,0
1 300,0
634,9
570,1
0,0
40,0

2 209,0

29 326,0

Till och med mars har kommunstyrelsen investerat 2 209 tkr av totalt 31 535 tkr. Societetsbryggan står
för den största kostnaden men det har även investerats i en ny server samt samförläggning av
gatubelysning.
Budget är flyttad från övrig gata/park till gatubelysning armaturer enligt § 7/16 KS.

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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Handläggare
My Nilsson
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

37 500

5 000
165 272

78 269

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

732 139

Ej budgeterat
Medfinansiering E-tjänsteutvecklingsprojekt

KS 211/15

35 216
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 27

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-23

25 - 31

Dnr 2016/9-641 UN

Prioritering tillfälligt statsbidrag
Utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett
förslag kring prioritering av de 9,1 mkr som är riktade till att användas till
utbildningsverksamhet med stora behov.
Utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrog till förvaltningen att göra en
tjänsteskrivelse på förslag till äskande av medel till prioriterande områden.
T.f. förvaltningschef Kim Jakobsson redogör för uppdraget som förvaltningen
har.
Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att äska medel
till:
 3 000 tkr till utemiljö för skola och förskola
 2 500 tkr till upprustning av undervisningslokaler
 1 000 tkr till pedagogisk IT-utrustning
 500 tkr till personalförstärkningar
 500 tkr till läromedel för skola och förskola
 300 tkr till inventarier för skola och förskola
 300 tkr till kompetensutveckling
 248 tkr till integrationsfrämjande aktiviteter
Mötet ställer frågor angående ekonomiska redogörelsen för de olika
delposterna. T.f. ekonomichef Linda Kjellin svarar att det kommer att
föras dialog med revisorerna under hela året.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

följa förvaltningens förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse daterad
den 10 mars 2016.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Handläggare

Datum

Beteckning

2016-03-10

2016/9-641

Ert datum

Er beteckning

1 (3)

Kim Jakobsson
Stabschef
Utbildningsnämnden

Prioritering tillfälligt statsbidrag
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden:
 Att äska 3 000 tkr i medel till utemiljö för skola och förskola
 Att äska 2 500 tkr i medel till upprustning av undervisningslokaler
 Att äska 1 000 tkr i medel till pedagogisk IT-utrustning
 Att äska 500 tkr i medel till personalförstärkningar
 Att äska 500 tkr i medel till läromedel för skola och förskola
 Att äska 300 tkr i medel till inventarier för skola och förskola
 Att äska 300 tkr i medel till kompetensutveckling
 Att äska 248 tkr i medel till integrationsfrämjande aktiviteter
Sammanfattning av ärendet
Skolverket har beslutat att utbetala 9 128 309 kr till Borgholms kommun för
att stödja utbildningsverksamheter med stora behov och som ska fördelas
proportionellt mot antal asylsökande/kommunplacerade barn.
Efter dialog med ekonomiavdelningen ska utbildningsförvaltningen räkna
bort 780 000 kr för de 52 gymnasiebarn som inte innefattas av
Utbildningsnämndens ansvarsområde. Resterande summa blir 8 348 309
kronor.
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att till utbildningsnämnden ta
fram förslag på hur medlen på bästa sätt kan användas utifrån
förvaltningens behovsbild.
Ärendet
Regeringen har gett Statens skolverk i uppdrag att utbetala 200 miljoner
kronor till de kommuner som tagit emot en stor andel asylsökande och
kommunplacerade barn och ungdomar i åldern 1-19 år. Skolverket fördelade
medlen bland de kommuner som 20 november 2015 tagit emot
asylsökande/kommunplacerade barn och ungdomar motsvarande minst 10
procent av antalet barn och ungdomar som var folkbokförda i kommunen
den 1 januari 2014. Medlen ska användas för att stödja
utbildningsverksamheter med stora behov och fördelas proportionellt mot
antal asylsökande/kommunplacerade barn. Medlen betalades ut 2015 men
avser att täcka kostnader som kan förväntas uppstå under 2016. Skolverket
ska följa upp hur medlen har används och kommer under år 2016 informera
om uppföljningen till de kommuner som fått en utbetalning. Av dessa medel
har Borgholms kommun tilldelats 9 128 309 kr och efter dialog med
ekonomiavdelningen ska utbildningsförvaltningen räkna bort 780 000 kr för
de 52 gymnasiebarn som inte innefattas av Utbildningsnämndens
ansvarsområde.
Postadress

Telefon

0485-88111

Telefax

e-mail / www

kim.jakobsson@borgholm.se
www.borgholm.se
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På Utbildningsnämndens sammanträde 2016-02-24 § 22 informerade
ordföranden Monica Enberg att kommunstyrelsen ger Utbildningsnämnden i
uppdrag att ta fram ett förslag kring prioritering av de 9,1 mkr som är
riktade till att användas för utbildningsverksamhet med stora behov.
Förslaget bör innehålla beskrivning, motivering och summor.
Utbildningsnämndens ledamöter gav olika förslag på användningsområden.
Utbildningsnämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att ta fram
förslag till hur medlen bäst ska användas.
Utbildningsförvaltningen har tagit till sig ledamöternas förslag och har sedan
Skolverkets beslut meddelats påbörjat en inventering av
Utbildningsförvaltningens behov i samråd med förvaltningens
verksamhetschefer och utefter Skolverkets formulering.
Summan som Utbildningsförvaltningen baserat sitt förslag på är den totala
summan minus de medel som föreslås gå till gymnasieelever, vilket blir
8 348 309 kronor.
Utemiljö för skola och förskola
3 000 tkr
Denna post innefattar bland annat upprustning av skolornas och förskolornas
utemiljö vilket är en viktig arena för integration där våra svenska och
nyanlända barn möts. En del av detta kommer att gå till konsultkostnader
för att hinna genomföra upprustningen under 2016.
Upprustning av undervisningslokaler
2 500 tkr
Denna post innefattar bland annat upprustning av den gamla delen av
Köpings skola som öppnats på nytt i och med mottagandet av nyanlända
elever. Det är viktigt att kunna erbjuda samtliga barn en undervisning i
ändamålsenliga lokaler. En del av detta kommer att gå till konsultkostnader
för att hinna genomföra upprustningen under 2016.
Pedagogisk IT-utrustning
1 000 tkr
Denna post innefattar bland annat att med IT-hårdvara kunna utrusta nya
undervisningslokaler och en jämn standard för våra elever. Särskilt viktigt är
det för våra nyanlända elever med annat modersmål än svenska att ha
tillgång till IT-hjälpmedel i sin undervisning.
Personalförstärkningar
500 tkr
Denna post innefattar bland annat extra förstärkning av extraresurslärare
och modersmålslärare för att underlätta mottagandet av många flera elever
på kort tid. Förstärkningen är tillfällig och inte ramhöjande.
Läromedel för skola och förskola
500 tkr
Denna post innefattar bland annat sådana basläromedel som våra ordinarie
skolor har byggt upp under åren och som kan användas under ett flertal år
framöver. Det kan även innefatta vissa läromedel på annat språk än svenska
och bibliotekets verksamhet som riktar sig mot barn och unga.
Inventarier för skola och förskola

300 tkr
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Denna post innefattar bland annat inventarier som behövs för att bedriva en
kvalitativ barnomsorg och utbildning som exempelvis cyklar för utomhuslek
och symaskiner för slöjdundervisning.
Kompetensutveckling
300 tkr
Denna post innefattar bland annat kompetensutveckling inom områden där
Utbildningsförvaltningen behöver utveckla sin kompetens som exempelvis
kunskap kopplat till nyanlända.
Integrationsfrämjande aktiviteter
248 tkr
Denna post innefattar bland annat aktiviteter som ligger utanför skolans och
förskolans verksamhet men som kan få våra nyanlända barn och elever att
känna sig delaktiga i samhället. Det kan exempelvis vara aktiviteter som
utförs i sammarbete med kulturskolan.
Utbildningsförvaltningen

Lars Bylund
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Stabschef

Linda Kjellin
Tf. Ekonomichef
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Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 99

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-04-05

99-123

Dnr 2016/63-040 KS

Begäran om del av statsbidrag, Kalmarsunds Gymnasieförbund.
Kalmarsunds Gymnasieförbund gör i skrivelse 2016-03-09 en framställan om
att få ta del av de statsbidrag som kommunen erhållit för att finansiera
språkintroduktion.
Gymnasieförbundet har under de senaste åren sett en markant ökning i
antalet elever som har behov av språkintroduktion. Enligt senaste noteringen
i februari uppgår antalet till 341 mot tidigare ett medeltal på runt 140 elever.
I tjänsteskrivelse 2016-03-30 föreslår ekonomiavdelningen att beslutet om
gymnasieförbundets del av statsbidraget tas i kommunstyrelsen i samband
med utbildningsnämndens förslag till fördelning.
Av tjänsteskrivelsen framgår att Skolverket har beslutat att utbetala 200 mkr
till för att stödja utbildningsverksamheter med stora behov. Den totala
summan på 200 miljoner kronor har dividerats med det totala antalet
asylsökande eller kommunplacerade barn och ungdomar i de kommuner som
nått upp till minst 10 procent av sin befolkning för barn och ungdomar mellan
åldrarna 1-19. Detta ger en summa för varje barn eller ungdom på 15 tkr.
Det är upp till den enskilda kommunen att besluta hur pengarna används, så
länge de går till utbildning. Skolverket kommer göra en uppföljning om hur
pengarna använts. Information om detta kommer någon gång under 2016.
Skolverket har beslutat att utbetala 9 128 309 kr till Borgholms kommun för
att stödja utbildningsverksamheter med stora behov. Enligt information från
Kalmarsunds Gymnasieförbund så var det 52 gymnasieelever vid mätdatum
den 22 november 2015.
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att till utbildningsnämnden ta fram
förslag på hur medlen på bästa sätt kan användas utifrån förvaltningens
behovsbild. I utbildningsnämndens förslag till fördelning så har 780 tkr
räknats bort, som avser 15 tkr multiplicerat med 52 gymnasieelever.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

behandla Kalmarsunds Gymnasieförbunds framställan i samband
med utbildningsnämndens förslag till fördelning.

Vidare uppdrar arbetsutskottet till t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg
att

inför kommunstyrelsens behandling undersöka hur övriga kommuner
ställer sig till förfrågan.

_____________________________
Utdragsbestyrkande
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Datum

20t6-03-09

Ä.rendebeteckning

GYF 201610137-01.04

Handläggare

Till medlemskommunerna
i Kalmarsunds gymnasiefiirbund

Canna Cerafiani
Ekonomichef
0480-45 15 09

Framställan

-

Finansiering av språkintroduktion

Bakgrund
Förbundet erbjuder idag språkintroduktion på Lars Kaggskolan, Jenny
Nyströmsskolan och Ölands gymnasium ñr de som anlänt till Sverige. Den
senaste tidens flyktingvåg har dock påverkat Kalmarsunds gymnasiefìirbund
på manga fronter där framforallt den stora utmaningen nu handlar om
finansieringen på grund av det ökade elevantalet.
Kalmarsunds gymnasieförbund har under de senaste åren sett en markant
ökning i antalet elever som har behov av språkintroduktion. Mellan åren
2012 tlll2014har medeltalet varit runt ca 140 elever men vid den senaste
noteringen i februari uppgår antalet elever till 341. Detta innebär att
Kalmarsunds gymnasieftirbund under början av år 2016 har nödgats att
hantera en ökning pâ249 %. Utöver denna ökning så står 57 elever på kö
som kommer att börja under mars månad. Den informationen som fiirbundet
har visar inte på att antalet kommer att minska inom en snar framtid.
Migrationsverket fiirdelningstal für ensamkommande barn till våra
medlemkommuner uppgår idag till totalt 450 st. Antalet elever som går i
årskurs 9 ivâtramedlemskommuner och som troligtvis kommer till
gymnasieskolan uppgår i sin tur till 90st.
Den kraftiga ökningen av elevantalet innebär ett flertal utmaningar für
gymnasiefiirbundet. Förbundet ser idag ökade kostnader inom bland annat
lokaler, personalkostnader, administration och elevhälsa. Kalmarsunds
gymnasieftirbund har under de senaste åren behövt ställa av lokaler på grund
av minskat elevantal men nu står förbundet infiir det omvända. I princip
utnyttjas alla lokaler på Jenny Nyströmsskolan och Lars Kaggskolan och
utöver våra egna lokaler har även ättanyaklassrum hyrts externt lor att
klara av det hårda trycket. På Ölands G5rmnasium har avställda lokaler tagits
tillbaka och nya rum utöver dessa har även nödgats atthyra. Utöver
lokalfrågan så ?ir även den stora efterfrågan på SVA-låirare något som
gymnasieförbundet måste hantera. Bristen av ldrare pressar i sin tur upp
lönerna och personalkostnadema ökar. Ett annat område som innebär stora
behov fiir elevgruppen är elevhälsan. Driftkostnader fiir vaccinationer,
skolsjuksköterskor och kuratorer är driftkostnader som nu ökar markant.

FORBTINDSKONTORET
Besöksadress Stagneliusgatan 33

E-post gymnasieforbundet@gyf.se

Postadress Box 865,391 28 Kalmar

Hemsida www.gyf.se

Tel 048045

Orgnr 832401-6453

15 00
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KALMARSUNDS
GYMNASIEFÖRBUND

Datum

Ärendebeteckning

2016-03-09

GYF 2016/0137-01.04

Trots de stora utmaningarna så trivs eleverna bra enligt skolinspektionen.
(v50 2015). Förbundet har lyckats att fä tag i ändamålsenliga lokaler med
rimliga storlekar på grupperna samt arbetat hårt ftir att fütag i kompetenta
låirare och genomfiir nu ett stort arbete med elevhälsan där inte minst
värdegrundsarbetet är en viktig del. För att undvika kö dvs. fiir att öka
inskrivningstakten av språkintroduktionselever och fiir att bibehålla
kvaliteten måste förbundet ñ ta del av de resurser som kommit
kommunerna till del.

Ekonomisk konsekvens
Kommuner har rätt till ersättning från staten fiir vissa av de kostnader
uppstår i samband med de asylsökande. Kommuner har även rätt till

som

ersättning fiir vissa kostnader fiir personer som ansökt om eller fütt
uppehållstillstand. En del av dessa ersättningar ansöker kommunerna till
Migrationsverket om men ftir vissa utbetalas ersättning till kommunen utan
ansökan. Ersättning som utbetalas till kommunen, dvs till
medlemskommunerna, utan ansökan gäller ftir asylsökande ensamkommande
barn och personer med uppehållstillstand (kategori 1) Under ãr 2016 har även
en engångersättning utbetalats till medlemskommunerna som totalt omfattar
113 mkr. Utöver den ersättningen har även Borgholms kommun enskilt
mottagit 9,1 mkr från skolverket.
Kalmarsunds gymnasieftirbund kan inte ansöka om ersättning fiir de
asylsökande och für personer med tillstånd(kategori 1) eftersom pengar
automatiskt har utbetalas till medlemskommunerna. Förbundet har heller
inte ftitt tagit del av någon form av engångsersättning i den form som
betalats till medlemkommunema under 201 5 12016.

Migrationsverket utbetalar idag max 110,8 tkr per år och elev, efter en
ansökan, ftir elever som beräknas till asylsökande/tillståndssökande barn
och fär de som befinner sig på ett anläggningsboende med uppehållstillstånd
(kategori 2). För kategori I uppgår Kalmarsunds gymnasiefiirbunds
kostnader, for varje elev, till totalt 109,7 tkr per år. Exklusive lokal- och
administrationskostnader uppgår kostnaden tíLL72,2 tkr per år.

Mot bakgrund av det stora flyktingmottagandet på gymnasieflorbundets
skolenheter och den kösituation som ftireligger önskar Kalmarsunds
gymnasiefiirbund att medlemskommunema skyndsamt lämnar besked i hur
de ökade kostnaderna kan regleras.

FOR KALMARSI-IND S GYMNASIEFORBUND

Förbundschef

Ekonomichef
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Dnr 2014/151-552 KS

Återställande av uppställningsplats, Ölanda Flygplats.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-03-01 hade Bengt
Ekelund och Arne Sjögren, Ölanda Flygplats, begärt företräde för diskussion
om de grusmassor som förvaras på flygplatsen. Av inlämnad skrivelse
framgår att en tidsplan måste tas fram för kommande arbete.
Vid mötet diskuterades
- den överenskommelse som tecknats vad gäller förvaring av massorna.
- behovet av asfaltering av uppställningsplats ca 1 500 kvm.
- behovet av förlängning av start/landningsbanor för att kunna landa taxiflyg
m m.
- möjligheten att söka EU-bidrag varvid konstateras att kommunen kan vara
behjälpliga men inte vara huvudman.
Parterna tackar för givande diskussioner och konstaterade att
representanterna från Ölanda Flygplats kontaktar arbetsutskottet för ett
kommande möte för vidare diskussion om grusmassorna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-03-01 § 76 till
servicechef Hans Johannesson
att ta fram kostnaden för att återställa och asfaltera uppställningsplatsen inför beslut i kommunstyrelsen.

I tjänsteskrivelse 2016-03-23 redogör servicechef Hans Johannesson för
ärendet och föreslår att 182 500 kronor avsätts för asfaltering och
återställning inom flygplatsområdet och att 76 000 avsätts till återställning
utanför flygplatsområdet efter projektets slut.
Av tjänsteskrivelsen framgår Makadamen från Eon:s muddring utanför
Kårehamn mellanlagras enligt upprättat avtal vid Ölanda flygplats
tillsammans med muddringsmassorna från Grankullaviks inlopp.
Det ekonomiska överskottet efter avslutad muddring uppgår till 258 500
kronor.
Beräknade kostnader inom flygplatsområdet.
Asfaltering 750 m2:
112 500:Markarbeten:
70 000:Efter hela projektets avslut då samtliga massor är bortforslade återstår
återställning utanför flygplatsområdet. Föreslår att resterande överskott
avsätts till detta ändamål.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-04-05

99-123

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

i dagsläget inte föreslå avsättning av medel till återställning utanför
flygplatsområdet.

att

uppdra till t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg att gå igenom
upphandling och minnesanteckningar för att klargöra varför
uppställningsplatsen använts som lagringsplats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avsätta 182 500 kronor till asfaltering och återställning inom
flygplatsområdet.

Reservation
Sofie Loirendal (FÖL) (BILAGA 1)
_____________________________
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 114

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-04-05

99-123

Dnr 2016/71-552 KS

Begäran om anvisning av medel, muddring Böda och Byxelkrok.
I tjänsteskrivelse 2016-03-18 föreslår servicechef Hans Johannesson att
100 tkr avsätts för uppstart av muddringsprojekt i Böda och Byxelkrok.
Av skrivelsen framgår att i ännu inte antagen underhållsplanen för
kommunens hamnar finns muddring av Böda och Byxelkroks hamnar med på
listan. Behovet är stort och bör påbörjas snarast möjligt.
Flera projekt hänger ihop med varandra, muddringen i sig, sluttäckning av
deponi Rullbacka, nyttjandet av Eon-gruset på Ölanda med mera där
muddringsmassorna kommer att vara en del i det hela.
För att inte hamna i moment 22 behöver provtagning omgående startas upp
och underlag tas fram för ansökan till Länsstyrelsen och till
samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning.
Handläggningstiden på länsstyrelsen är ca 8 månader för att få tillstånd för
muddringen.
Därefter, eller i bästa fall, parallellt med detta ska ansökan av mellanlagring
av muddringsmassorna hanteras och för detta används samma underlag
som till muddringen.
Borgholm Energi har använt sig av samma förfarande på ansökningar till
Borgholm, Sandvik och Stora Rörs hamn, vilket har visat sig framgångsrikt
då länsstyrelsen fått det material de behöver för att kunna ta beslut i frågan.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avsätta 100 tkr till uppstart av muddringsarbeten i Böda och Byxelkroks hamnar.

_____________________________
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§ 71

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-31

§ 62-87

Till: Kommunfullmäktige i Borgholm

Dnr. 2015-354
Riktlinjer för alkoholservering, tobak och folkölsförsäljning i Borgholms
kommun
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om
riktlinjer för alkoholservering, tobak- och folkölsförsäljning i Borgholms kommun
i enlighet med 8 kap 9 § alkohollagen (2010:1622).
________________________________________

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen övertog ansvaret för alkoholhandläggningen
2012-11-01. Då fanns det aktuella riktlinjer; Borgholm kommuns riktlinjer för
alkoholservering; antagna hos socialförvaltningen och kommunfullmäktige (201210-01). Riktlinjerna fortsatte att gälla för arbetet med prövning av ansökningar
och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622).
En förändring gällande utökad serveringstid antogs av
samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-27. Riktlinjerna i sin helhet genomgick en
försiktig revidering som antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2014-03-26, § 60.
Kommunfullmäktige återremitterade Riktlinjer för alkoholservering i Borgholms
kommun, § 195, 2014-10-27 med uppmaning att:


Utreda möjligheterna till utökad serveringstid.



Jämföra riktlinjerna med Kalmar och andra turistkommuner.

Nya riktlinjer togs fram våren 2015, skrivna för att ge tydlig information om
alkohollagens krav och tillämpning och ge svar på kommunfullmäktiges
synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden godkände Riktlinjer för
alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning i Borgholms kommun, 2015-0528, § 111.
Kommunstyrelsen återremitterade dessa nya riktlinjer § 120, 2015-06-23 med
uppmaning till samhällsbyggnadsnämnden att:


Utreda möjligheten till utökad serveringstid under sommarmånaderna.



Uppluckra riktlinjerna för att mer likna Kalmar kommuns riktlinjer.



I riktlinjerna specificera betydelsen av ”speciella tillfällen”.

Under fjolåret togs helt nya riktlinjer fram efter kontakt med andra turistkommuner
i Sverige och kommuner i länet. Arbetet med riktlinjer enligt alkohollagen utfördes
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-03-31

§ 62-87

parallellt med Mönsterås kommunledning. Då samhällsbyggnadsförvaltningen i
Borgholm på begäran ansvarar för tillståndsgivning och alkoholtillsyn i Mönsterås
kommun, var detta ett naturligt samarbete. Överlåtelsen av
alkoholhandläggningen samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholm kommun
gäller sedan 2013-09-01 enligt upprättat avtal.
Dessa nyskrivna riktlinjer fick klartecken från länsstyrelsen, den instans som
utövar tillsyn över kommunal tillståndsgivning av serveringstillstånd i Kalmar län.
De framarbetade riktlinjerna blev antagna av kommunfullmäktige i Mönsterås
kommun 2015-09-28, § 198.
I jämförelse med Kalmar så är det nya förslaget inte mer begränsande, utan ger
större möjligheter till utökad serveringstid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-23
Riktlinjer för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning i Borgholms kommun
_____________________________
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Kommunens riktlinjer för alkoholservering är en
informationskälla.
Näringsidkare ska enligt alkohollagen (2010:1622) kunna få
upplysningar om vilka krav som ställs, både vid ansökan och
efteråt när tillstånd har meddelats.
Riktlinjerna går att anpassa med syfte att ge en bättre förståelse för alkohollagen och dess tillämpning.

1. Tillstånd kräver
lämplighet

För att få och inneha ett tillstånd för
alkoholservering krävs följande:
• Lämpliga personliga och ekonomiska
förhållanden
• Betalning av skatter och avgifter på ett
skötsamt vis
• Ingen misstanke finns om att någon sökande
är misstänkt eller dömd för brott
Det är den sökande som ska visa sin lämplighet,
i ett ansökningsärende som serveringstillstånd.
Detta innebär att bevisbördan finns hos den som
söker tillstånd.

2. Sveriges nationella
strategi och kommunens
övergripande mål

Svensk alkoholpolitik har som mål att minska
medicinska och sociala skadeverkningar av
alkohol. Borgholms kommun arbetar efter dessa
nationellt uppsatta mål.
Riksdagen beslutade 2011 om en samlad
strategi för alkohol-, narkotika-, dopings- eller
tobakspolitiken (ANDT-politiken). Målet är
ett samhälle fritt från narkotika och doping,
med minskade medicinska och sociala skador
orsakade av alkohol och med ett minskat

tobaksbruk. Förutom detta övergripande mål
finns sju långsiktiga mål för ANDT-politiken:
• Tillgång till narkotika, dopningsmedel,
alkohol och tobak ska minska.
• Barn ska skyddas mot skadliga effekter
orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller
tobak.
• Antalet barn och unga som börjar använda
narkotika och dopningsmedel eller debuterar
tidigt med alkohol eller tobak ska successivt
minska.
• Antalet personer som utvecklar skadligt
bruk, missbruk eller beroende av alkohol,
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska
successivt minska.
• Personer med missbruk eller beroende ska ha
ökad tillgänglighet till vård och stöd av god
kvalitet.
• Antalet döda och skadade på grund av sitt
eget eller andras bruk av alkohol, narkotika,
dopningsmedel eller tobak ska minska.
• En folkhälsobaserad och restriktiv syn på
ANDT inom EU och internationellt.
Alkoholpolitik och tillståndsprövning
ska genomsyras av dialog och
samverkan. I Borgholms kommun är det
samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för
tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen
(2010:1622). Kommunen erbjuder regelbundet
krögare och deras anställda utbildning i metoden
Ansvarsfull AlkoholServering (AAS).

3. Ansökan om tillstånd

Tillståndsgivningen ska präglas av rättsäkerhet,
korrekthet, snabbhet och förtroende inom ramen
för gällande lagstiftning. Alkoholpolitiska
hänsyn ha företräde framför näringspolitiska och
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företagsekonomiska eftersom alkohollagen är en
social skyddslag.
Ansökan om tillstånd skickas med e-post till
sbn@borgholm.se eller med post till Borgholms
kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Information och blanketter finns på hemsidan
www.borgholm.se under bygga, bo, miljö.

4. Tillståndsprövning
4.1. Alkoholservering kräver tillstånd

Samhällsbyggnadsnämnden har uppdraget i
Borgholms kommun att ansvara för alkohollagens
tillämpning. Här ingår handläggning av
ansökningar om tillstånd, beslut enligt delegation
och tillsyn. Tillsynen omfattar serveringsställen
med stadigvarande eller tillfälliga tillstånd och
detaljhandel eller serveringar med folköl och
tobak.
Försäljning av alkoholdrycker, det vill säga
starköl, spritdrycker, vin och andra jästa
alkoholdrycker; kräver tillstånd från den kommun
där serveringsstället är beläget. Servering av
alkoholdrycker innebär att de fås mot ersättning
för att förtäras på plats.
Tillstånd och avslag ges och motiveras efter
alkohollagens kriterier.

4.2. Handläggningstider

Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun
fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd
inom fyra månader från det att en fullständig
ansökan inkommit till kommunen.
Handläggningstiden kan i vissa fall förlängas
med ytterligare fyra månader. Då ska kommunen
informera om skälen till förlängningen. En
ansökan som inte är komplett inom sex månader
från det att den kom in, får avskrivas. Om så
inträffar, återbetalas inte ansöknings- eller
prövningsavgiften.

4
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Handläggningstiden räknas från det att ansökan
är helt komplett och ansökningsavgiften är betald.
Följande handläggningstider är våra servicemål
Ansökan om stadigvarande
tillstånd (tillsvidare)

8 veckor

Ansökan om tillfälligt tillstånd
till allmänheten

6 veckor

Ansökan om tillfälligt tillstånd
till slutet sällskap

14 dagar

Ansökan om gemensamt
serveringsutrymme

4 veckor

4.3. Prövning av tre kriterier

• Sökandens lämplighet
• Lokalens beskaffenhet
• Alkoholpolitiska olägenheter

För kontroll av den sökandes lämplighet och
eventuella skulder skickas remisser till Polis,
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. En
remiss kan även skickas till andra kommuner där
den sökande haft eller har serveringstillstånd.
Den sökande ska ha kunskaper om alkohollagen
och därför visa meriter för bedömning. I de
flesta fall behöver den sökande avlägga ett
kunskapsprov, utformat av Folkhälsomyndigheten
hos kommunen där tillstånd söks.
Remiss skickas till Räddningstjänst
och samråd sker med Miljöavdelningen
på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Brandsäkerheten är en mycket viktig
bedömningspunkt som ger upplysningar om
lokalens skick. Räddningstjänsten anger hur
många personer som maximalt får vistas i
lokalen samtidigt. Serveringens kök ska vara en
registrerad livsmedelsanläggning hos kommunen.
Dessutom ger Samhällsbyggnadsnämnden
synpunkter på risken för störningar för boende
eller andra hälsoskyddsaspekter som kan medföra
olägenheter.
En kommun får vägra serveringstillstånd även
om alkohollagens övriga krav är uppfyllda. Det
gäller när serveringsstället på grund av placering
eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter
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i fråga om ordning och nykterhet, eller medföra
särskild risk för människors hälsa enligt 8 kap 17
§ alkohollagen (2010:1622).
Stor vikt läggs vid yttranden från Polis och
synpunkter från Samhällsbyggnadsnämnden.
Exempel på arrangemang som kan medföra
olägenhet eller särskilt ska beaktas är bland
annat:
• Då Polis avstyrker ansökan med hänsyn till
ordningsläget på aktuellt serveringsställe
eller i dess närmsta omgivning
• Då Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker
ansökan med hänvisning till att närboende
utsätts eller riskerar att utsättas för
bullerstörningar från aktuellt serveringsställe
• När Borgholms kommun har kännedom om
missförhållanden på serveringsstället eller
sökandens lämplighet
• Vid överetablering av serveringar med
serveringstillstånd
• Vid evenemang som riktar sig till ungdomar

• Närhet till skola, fritidsgård eller liknande
där barn och ungdomar finns
• Då livsmedelsbutiker/shoppingcentrum
ansöker om serveringstillstånd
• Då sexklubbar, föreställningar med naket
inslag eller drogliberala rörelser ansöker om
serveringstillstånd
Risken för bullerstörningar när en ny restaurang
etableras behöver inte alltid medföra att ansökan
avslås. Ett alternativ kan istället vara att begränsa
serveringstiden.

4.4. De olika serveringstillstånden

Restauranger med verksamhet året om eller en
återkommande period av året har stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten. De gäller
tillsvidare om de inte återkallas som en sanktion
eller på grund av ägarbyte. Det går inte att överta
ett serveringstillstånd och det gäller enbart för det
serveringsställe det är utfärdat för.
Ett företag i bolagsform, enskild firma
eller förening är juridiskt ansvarig. De
viktigaste personerna, eller personer med
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Kommunen får begränsa ett stadigvarande
tillstånds giltighet om det finns särskilda skäl
enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen.

betydande inflytande, PBI, får sin lämplighet
prövad. Verksamheter med stadigvarande
serveringstillstånd uppfyller större krav på egen
beredning av livsmedel, standard i köket, varierad
och omfattande meny med mera. I samråd med
polis bedöms behovet av antalet förordnande
ordningsvakter.
Stadigvarande tillstånd för servering till
slutna sällskap kan vara en klubb- eller
festvåningsrättighet. En klubbrättighet är för en
viss förening eller liknande där medlemmarna
är kända och ett gemensamt intresse eller
samband finns. Antalet medlemmar ska också
vara begränsat. En festvåningsrättighet är för en
restaurang som anordnar arrangemang och då
serverar åt olika slutna sällskap på beställning. En
allmän sammankomst eller offentlig tillställning
enligt ordningslagens bestämmelser kan inte
vara ett slutet sällskap i sammanhang rörande
alkoholservering.
Cateringverksamhet för slutna sällskap kan ges
stadigvarande tillstånd om eget kök finns för
tillredning. Inför varje tillfälle anmäls den lokal
och plats där serveringen ska vara.
Slutna sällskap eller allmänhet är en angelägen
fråga. Slutna sällskap behöver ha en tydlig
organisation med namn, stadgar och styrelse.
Medlemmarna ska inte kunna lösa medlemskap
vid tillställningen. Utformningen av eventuell
annonsering ska vara för det slutna sällskapet,
inte för allmänheten.

6
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Tillfälliga serveringstillstånd gäller för en enstaka
tidsperiod eller för en eller flera enstaka tillfällen.
De kan avse servering till allmänheten eller till
slutna sällskap. De ges inte till regelbunden
återkommande verksamhet med hänsyn till
konkurrensen med etablerade restauranger och
deras möjligheter att bedriva verksamhet. En
enstaka period är upp till tre månader. Enstaka
tillfällen kan vara högst 12 gånger under ett
kalenderår. Tillstånd för enstaka perioder kan
beviljas under två på varandra efterföljande
år, inte mer. Därefter anses verksamheten vara
regelbundet återkommande.
Även för tillfälliga tillstånd ska alkohol vara
ett komplement till serverade maträtter. Minst
tre rätter ska kunna erbjudas gästerna under
hela serveringstiden. Den sökande ska ha fått
mark- eller lokalupplåtelse beviljad innan
serveringstillstånd ges. Endast i undantagsfall
ges tillstånd för servering av spritdrycker. I övrigt
inga skillnader mot stadigvarande tillstånd.
Ett serveringstillstånd, oavsett vilket, kan omfatta
en eller flera alkoholdrycker, det vill säga starköl,
spritdrycker, vin eller andra jästa alkoholdrycker.

5. Riktlinjer vid servering
5.1. Ansvarsfull alkoholservering

Enligt 3 kapitlet 5 § alkohollagen ska skador i
möjligaste mån förhindras vid försäljning. Den
som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder
ordning och nykterhet på försäljningsstället.
Enligt 8 kapitlet 20 § alkohollagen ska personal
vid servering se till att måttfullhet iakttas och att
störningar på grund av oordning och onykterhet
undviks.
Borgholms kommun strävar efter att all servering
av alkoholdrycker ska vara måttfull och
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ansvarsfull. Serveringspersonal bör ha deltagit
vid Ansvarsfull Alkoholservering, en utbildning
enligt ett nationellt fastställt koncept. För
serveringspersonal som arbetar efter normaltid,
efter klockan 01, är denna utbildning ett krav. En
alkohol- och drogpolicy bör alla serveringsställen
i kommunen arbeta aktivt med.

Ett serveringsställe ska kunna erbjuda tillagad
eller på annat sätt tillredd mat vilket innebär
förädlade råvaror. Det ska vara ett varierat och
tillräckligt stort utbud av förrätter, huvudrätter
och varmrätter. Efter klockan 23 kan menyn
vara enklare, en så kallad barmeny, till exempel
enstaka rätter som värms i mikrovågsugn.

När alkohol serveras ska tillståndshavaren
eller en utsedd serveringsansvarig person
vara närvarande på serveringsstället. Vilken
som är lämpliga att vara serveringsansvariga
väljer tillståndshavaren. Dessa anmäls till
kommunen. Enda kravet är att de ska ha fyllt 20
år. De serveringsansvariga ska ge stöd till övrig
serveringspersonal och verka för att alkohollagen
följs. Särskilt viktigt är att begära legitimation
och kräva att 18 år har uppnåtts då unga personer
beställer och, inte servera den som är märkbart
påverkad av alkohol eller andra droger.

Serveringsytan ska vara överblickbar för
serverande personal. Antalet sittplatser för
matgäster bör uppta en stor del av lokalens yta.
En drinkbar bör endast utgöra en mindre del av
restauranglokalens yta.

För ett serveringsställe med tillstånd är det
ytterst viktigt att se till att gäster inte tar med
sig egna alkoholdrycker. De får heller inte, efter
att blivit serverade, ta med sig alkohol ut från
serveringsstället.

5.2. Serveringstider

Gäster ska inte uppmanas att beställa alkohol och
det ska alltid finnas alkoholfria alternativ. Varken
personal eller tillståndshavare får bjuda på eller
ge bort alkohol.

Återhållsamhet bör iakttas vid försäljning av hela
flaskor med spritdryck, brickor med shots och
liknande. Sådan typ av servering får endast ske
i form bordsservering direkt i gästernas glas och
flaskor ska inte lämnas kvar på borden.

Enligt 8 kapitlet 19 § får servering av starköl,
spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker
inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte
pågå längre än klockan 01.00, om inte kommunen
beslutar annat. Serveringsstället ska vara utrymt
senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
Dessa bestämmelser gäller inte rumsservering på
hotell eller minibar på hotellrum enligt 8 kapitlet
5 §. Vid bestämmande av serveringstid för ett
serveringsställe ska frågan om olägenheter eller
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risker för människors hälsa beaktas, 8 kapitlet 17
§ alkohollagen.
Normaltiden för alkoholservering, klockan
11.00 till 01.00, kan utsträckas till klockan 02.00
för stadigvarande serveringstillstånd, om inte
särskilda skäl finns för att begränsa sluttiden.
Följande gäller en utökning till 02-tid:
• Tillståndahavare/serveringsansvarig person
ska ha deltagit i kursen ”Ansvarsfull
AlkoholServering” (AAS).
• Verksamheten ska inte ha haft några
anmärkningar senaste året.
• Särskild risk för att närboende störs genom
buller eller andra ordningsstörningar ska inte
finnas.
• Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att risk
för störningar av närboende finns.
• Polismyndigheten ska ha bedömt att risk för
ordningsstörningar inte finns.
• Verksamheten ska ha en tydlig och skriftlig
drog- och säkerhetspolicy.
• Beslut om serveringstid fram till klockan
02.00 förenas med villkor om förordnade
ordningsvakter, i samråd med Polis.
• Om en extern klubbarrangör/festfixare
är aktuell görs en anmälan till
Samhällsbyggnadsnämnden.
• En utökad serveringstid innebär mer
alkoholtillsyn, både inre och yttre.
• En beviljad serveringstid fram till klockan
02.00 är på prov under minst ett år. Uppstår
inga olägenheter kan den utsträckta
serveringstiden, efter förnyad ansökan,
komma att gälla tills vidare.
För servering fram till klockan 03.00 ska kraven

8
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för att få servera fram till klockan 02.00 vara
uppfyllda. En ansökan om en 03-tid beviljas
tillfälligt för ett år och endast om Polis och
Samhällsbyggnadsnämnd yttrar sig positivt. Det
ska inte finnas risker för störningar av närboende
eller ordning. Det är framför allt serveringar
med tillstånd för offentlig tillställning, konsert/
dans, som är aktuella. Uppstår inga olägenheter,
kan serveringstiden fram till klockan 03.00,
efter förnyad ansökan, komma att gälla tills
vidare. I första hand är det fredagar, lördagar och
helgdagar som beviljas 03-tider. Andra dagar kan
komma ifråga om skäl finns.
För tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten är serveringstiden generellt
normaltiden. Vid enstaka speciella tillfällen
kan serveringstiden utsträckas en timme till
klockan 02.00 om yttranden från Polis och
Samhällsbyggnadsnämnden är positiva.

5.3. Uteserveringar

Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket alkohollagen
ska ett serveringstillstånd avse ett visst avgränsat
utrymme, till exempel uteservering i direkt
anslutning till ett serveringsställe.
Inom tätbebyggt område gäller följande:
• För etablering av en uteservering kan det
behövas ett bygglov
• Uteserveringen ska ha en avgränsning, den
fysiska gränsen ska tydligt framgå
• Uteserveringen ska vara överblickbar
• Utformningen ska följa kommunens
Riktlinjer för uteservering

5.4. Gemensamt serveringsutrymme

Flera tillståndshavare kan använda ett
serveringsutrymme gemensamt enligt 8 kapitlet
14 § andra stycket. Tillståndet omfattar då
alla tillståndshavare. Det gemensamma är
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utöver den serveringsyta som var och en
för sin egen verksamhet, knutet till sitt egna
serveringstillstånd. Samtliga innehavare av det
gemensamma tillståndet är ansvariga för ordning
och nykterhet. Uppstår oegentligheter kan
tillståndet återkallas för samtliga.

5.5. Villkor

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer
kan en kommun meddela olika slags villkor
när tillstånd beviljas. Syftet är att motverka
alkoholpolitiska skadeverkningar. Exempel på
sådana villkor kan vara:
• Bordsservering på bad – och spaanläggningar
och liknande
• Krav på utbildning när serveringtiden
är utsträckt till efter klockan 01.00,
normaltiden. AAS är för både personal och
krögare
• Förordnande vakter vid tillfälliga tillstånd till
allmänheten

6. Tillsyn

Det är kommunen och polismyndigheten som
har tillsyn över de bestämmelser som gäller

för servering av alkoholdrycker och över
detaljhandeln med folköl. Kommunen ska
upprätta en tillsynsplan som ska ges in till
länsstyrelsen, enligt 9 kapitlet 2 § alkohollagen.
Det är kommunen som i första hand ansvarar för
den löpande tillsynen
Dokumentet Tillsynsplan enligt alkohollagen
och tobakslagen, antagen 2013-12-04 av
samhällsbyggnadsnämnden, beskriver inriktning,
omfattning och uppföljning. Målet är att samtliga
serveringsställen med stadigvarande tillstånd ska
få minst en årlig kontakt med kommunen.
Tillståndshavaren ska få reda på resultat och
omdöme från utförd tillsyn. Resultaten av utförd
tillsyn kan innebära utredning, förnyade remisser
till berörda myndigheter eller att förslag om
sanktionsåtgärder tas fram.
Inre tillsyn är en administrativ granskning utav
tillståndshavarens lämplighet. Även personer med
betydande inflytande, PBI-personer, kan ingå i
den inre tillsynen. Andra myndigheter kan lämna
synpunkter, de som yttrar sig vid ansökningar
till exempel. Mellan myndigheterna finns
upplysningsskyldighet. Information från andra
kommuner, utformning av marknadsföring och
liknande är uppgifter som visar om alkohollagen
följs.
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Förebyggande tillsyn innebär kommunalt arbete
med information och utbildning. Borgholms
kommun har ambitionen att erbjuda utbildningen
Ansvarsfull alkoholservering (AAS) en gång
per år. Dessutom har kommunen kontakt och
möten med olika tillståndshavare, representanter
från Ölands Krögarförening, andra myndigheter,
länets övriga kommuner och berörda
verksamheter inom kommunen.
Yttre tillsyn är besök på serveringsställen
under pågående verksamhet. En del av denna
är samordnad tillsyn, ett fördjupat samarbete
tillsammans med Polis, Skatteverket,
Räddningstjänst, Samhällsbyggnadsnämnden
eller Länsstyrelsen. Framför allt sker
tillsynsbesöken kvälls- och nattetid.
Den allmänna ordningen, i och utanför
serveringslokalen, gästernas berusningsgrad,
vilka gäster som serveras/ inte serveras/ inte
borde serveras alkohol, menyns karaktär
och utformning är viktiga punkter att
kontrollera. Uppgifter om brandsäkerheten,
eventuell diskriminering och misstanke om
narkotikaförekomst noteras också.
Serveringen ska överensstämma med
gällande tillståndsbevis beträffande område,
alkoholdrycker, serveringstid och minst en
serveringsansvarig ska finnas på plats. Mest
allvarligt är om servering till underåriga och/
eller påverkade gäster förekommer. Dessa
överträdelser är förenade med straffansvar för
serveringspersonalen.
Påkallad tillsyn utförs då misstankar om brister
fodrar klarhet om fog för dessa finns.
Länsstyrelsen har tillsyn över kommunerna
inom länet och ska biträda dessa med råd
och stöd enligt 9 kapitlet 1 § alkohollagen.
Folkhälsomyndigheten är central myndighet.
Kommuner har rätt att ta ut avgifter för tillsyn
av näringsidkare med serveringstillstånd.
Avgifterna ska vara baserade på självkostnads-
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och likställighetsprincipen. Taxa fastställs av
kommunfullmäktige.
I Borgholms kommun är tillsynsavgiften
uppdelad på en fast och en rörlig avgift.
Administrativa kostnader för tillsynen täcks av
den fasta avgiften. Utifrån varje serveringsställes
omsättning av alkoholdrycker tas den rörliga
avgiften ut, för att motsvara övriga kostnader för
alkoholtillsynen. Tillsynsavgifter är årliga och
gäller för serveringsställen med stadigvarande
serveringstillstånd. De är dessa som har
restaurangnummer och skyldighet att rapportera
årlig omsättning av alkoholdrycker.

7. Sanktioner

Kommunen får meddela en innehavare av
serveringstillstånd en erinran. I allvarligare
fall eller vid upprepade överträdelser, är det
en varning som meddelas enligt 9 kapitlet
17 § alkohollagen. Syftet med både erinran
och varning är att uppmärksamma och förmå
tillståndshavaren att rätta till brister rörande
alkoholserveringen.
Om ett serveringstillstånd inte längre brukas är
kommunen skyldig att återkalla det. Detsamma
gäller om det förekommer brottslig verksamhet
på serveringsstället, utan att innehavaren ingripit.
Om innehavaren har brutit mot alkohollagen,
eller vad som i övrigt gäller för tillståndet, ska
kommunen återkalla serveringstillståndet enligt 9
kapitlet 18 § alkohollagen. Dessa förseelser anses
då har varit på ett sådant sätt att en varning inte
är en tillräckligt ingripande åtgärd och därför inte
ska tilldelas. Alternativt kan det vara allvarligare
förhållanden som upprepas istället för att rättas
till, trots en eller flera tidigare varningar, och då
är återkallelse den sanktion som bäst markerar
allvar.
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8. Information om tobaksoch folkölsförsäljning

• Vid försäljning till konsumenter får
tobaksvaror inte säljas i form av lösa
cigaretter eller i förpackningar om färre än
19 cigaretter (12 § TL, lag 2005:369)

8.1. Tobak

• Tobaksvaror ska vara märkta enligt 9 § (TL)
med följande
* upplysningar om hälsorisker och
rökavvänjning (varningstext),
* vilka skadliga ämnen de innehåller eller
kan ge upphov till (innehållsdeklaration)
* identifikation av plats och tid för dess
tillverkning

Vid försäljning av tobak gäller bestämmelserna
i tobakslagen, TL, (1993:581). Denna lag har
kompletterats med tillägg av senare datum.
Följande punkter är viktiga att känna till:
• Innan försäljning av tobaksvaror kan
starta ska detta anmälas till kommunen där
försäljningsstället finns. Bifoga även ett
egenkontrollprogram (12 § TL)
• Verksamhetsutövaren ska ge sin personal
information och stöd så att lagen följs
• Tobak får endast säljas till den som fyllt 18
år. Köparens ålder ska kunna kontrolleras (12
§ TL)
• Tobak får inte säljas till en person som kan
antas ge tobaken vidare till underårig (12 §
TL)
• På varje försäljningsställe ska det finnas en
tydlig och klart synbar skylt med information
om förbudet att inte sälja eller lämna tobak
till underårig (12 § TL)

• Olovlig försäljning kan ge böter eller
fängelse i upp till sex månader (27 § TL)
• Kommunen har rätt att ta ut en avgift för
tillsyn av tobaksförsäljning (19b § TL)
• Marknadsföring av tobaksvaror till
konsumenter är förbjuden, som huvudregel.
Kommersiella meddelanden ska i möjligaste
mån placeras så att de inte är synliga från
utsidan av försäljningsstället (14 § TL)
Marknadsföring är dock tillåten i tryckta skrifter
på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig
eller i överföringar/ tekniska upptagningar då
yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig. När
marknadsföringen endast består i att erbjuda
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tobaksvaror för försäljning är den tillåten.
Detsamma gäller om den inte är påträngande,
uppsökande, eller manar till bruk av tobak och
utgörs av kommersiella meddelanden inne på
försäljningsställen (lag 2010:727).

8.2. Folköl

Vid försäljning av folköl gäller bestämmelserna i
alkohollagen (AL) (2010:1622). Följande punkter
är viktiga att känna till:
• Innan försäljning av folköl kan starta
ska detta anmälas till kommunen där
försäljningsstället finns. Bifoga även ett
egenkontrollprogram (5 kap 5 § AL)
• Lokalen där försäljningen sker ska vara
registrerad som livsmedelsanläggning
enligt Livsmedelverkets föreskrifter om
hygien, 11 och 12 §§ (LIVSFS 2005:20)
och Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 852/2004 av den 29
april 2004 om livsmedelshygien, artikel
6 punkt 2. Anläggningen ska vara avsedd
för stadigvarande försäljning av livsmedel
och det ska även bedrivas försäljning av
matvaror. För serveringsställen ska mat
finnas till försäljning under den tid som
folköl serveras (5 kap 5 § AL)
• Folköl får endast säljas till den som fyllt 18
år. Köparens ålder ska kunna kontrolleras (3
kap 7 § AL)
• Folköl får inte säljas till en person som kan
antas lämna ut folkölen till en underårig (3
kap 8§ AL)
• Folköl får inte säljas till en kund som är
märkbart påverkad av alkohol eller andra
berusningsmedel (3 kap 8 § AL)
• Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
säljer folköl till underårig eller till någon
som är märkbart påverkad av alkohol eller
annat berusningsmedel kan dömas för olovlig
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dryckeshantering. Det kan ge böter eller
fängelse i upp till sex månader (10 kap 8 §
AL)
• Kommunen har rätt att ta ut en avgift för
tillsyn av folkölsförsäljningen (7 kap 13 §
AL)
Information, blanketter för anmälan och
egenkontroll finns på hemsidan för Borgholms
kommun.

41

Riktlinjer från Borgholms kommun
Alkoholservering, tobak- och folkölsförsäljning

13

42

43

44
ÖLANDS
KOMMUNALFÖRBUND

Förvaltningsberättelse 2015
Kommuner som vill samverka har flera olika samverkansformer att välja på:
interkommunala avtal, interkommunala företag, gemensam nämnd och
kommunalförbund.
Kommunalförbund som samverkansform introducerades i lagstiftningen 1919.
Redan då förekom olika former av interkommunal samverkan på civilrättslig grund.
Det är många faktorer som påverkar valet av samverkansform. Dit hör volymen,
verksamhetens art (frivillig verksamhet, obligatorisk, myndighetsutövning,
affärsverksamhet) och hur man ser på kommunaldemokratiska frågor och
medborgarinsynen.
Kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och
som är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Kommunalförbund har egen
budget och räkenskaper men saknar beskattningsrätt. Verksamheten finansieras
genom debitering av medlemskommunerna.
Kommunalförbund finns idag inom de flesta kommunala verksamhetsområden med en
tyngdpunkt på räddningstjänstförbund. Statistiken visar att antalet förbund fortsätter att
öka och uppgår för närvarande till 110. Störst ökning av förbund har skett inom
verksamhetsområdet administrativa stödfunktioner som IT, ekonomi, löner m.m.
Kommuner i alla storlekar har bildat förbund. Landstingen har bildat några få förbund
inom hälso- och sjukvården.
Ölands Kommunalförbund bildades under en process mellan åren 1968 – 1970.
Den 16 mars 1970 sammanträdde förbundsfullmäktige första gången och enligt en
historisk överblick, daterad 1994, anses detta datum utgöra utgångspunkten för det
egentliga arbetet i Ölands Kommunalförbund.
År 2015 har Ölands Kommunalförbund sålunda varit verksamt i 45 år.
Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där Borgholms och Mörbylånga
kommuner är medlemmar.
Ändamål och verksamhet
Förbundets syften är att verka för samordning av angelägenheter och resurser samt att
stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande inom följande
arbetsområden:
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Besöksnäringsfrågor
-Turistbyråverksamhet.
-Organisering av turism- och besöksnäringens övergripande marknadsförings- och
utvecklingsfrågor.
-Äger rätt att teckna ägarandelar i turistbolag/Destinationsbolag.
Ölands Turistbyrå
En konsekvens av Ölands Turist AB:s konkurs hösten 2010 blev att ge dåvarande
Ölands Näringslivskontor i uppdrag att åren 2011 – 2014 bedriva fullskalig och
auktoriserad turistbyråverksamhet med blågul auktorisation.
Räddningstjänst
Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag åvilar var och en av
förbundsmedlemmarna.
Organisation
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun väljer fem ledamöter vardera till
förbundsdirektionen (10 ordinarie ledamöter och 10 personliga ersättare).
Ledamöter och personliga ersättare under mandatperioden 2015 – 2018:
Ledamöter:

Personliga ersättare:

Henrik Yngvesson (M)

Monika Bergman (M) januari – september
Sebastian Hallén (L) fr.o.m oktober månad
Nina Åkesson Nylander (KD)
Eva Öberg (MP) januari - februari
Anne Wilks (MP) fr.o.m. mars månad
Roger Hedh (S)
Bength Anderson (S)
Sofie Gustafsson-Fohlin (S)
Annette Hemlin (FÖL)
Jan-Olof Forslund (S)
Eddie Forsman (M)
Peder Svensson (C)

Ulrik Brandén (M)
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Carina Adolfson Elgestam (S)
Margaretha Lööf-Johanson (S)
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Maria Lindmark (MP)
Marcel van Luijn (M)
Stig Bertilsson (C)
Ordförande: Henrik Yngvesson (M).
Vice ordförande : Ilko Corkovic (S).

Under 2015 har följande förändringar inträffat:
Eva Öberg (MP) har avsagt sig sin plats som personlig ersättare.
Monika Bergman (L) har avsagt sig sin plats som personlig ersättare.
2
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Förbundsdirektionen väljer inom sig ett arbetsutskott bestående av ordföranden och
vice ordföranden i kommunalförbundet samt en tredje ledamot.
Arbetsutskottet bestod 2015 av ordförande Henrik Yngvesson (M), vice ordförande Ilko
Corkovic (S) och Sofie Loirendal (FÖL).
Ekonomiadministrationen har under 2015 hanterats av Mörbylånga kommun.
Personaladministrationen har hanterats av Borgholms kommun.
Kanslifunktionen hanteras av sekreteraren i samarbete med Mörbylånga kommun.
Under 2015 har förbundsdirektionen haft 6 (sex) sammanträden och arbetsutskottet 8
(åtta) sammanträden.
Personal
Heltidsanställd personal inom Räddningstjänst Öland under 2015:
Räddningstjänstpersonal: en räddningschef, en brandingenjör, en utbildnings
brandmästare, en brandinspektör (0,65), tekniker (1,5) och en kontorist (0,5 ).
Sammanlagt 5,65 personal.
Deltidsanställda, brandmän, är ca 110 personer (104 tjänster).
Inom ramen för Ölands Näringslivskontor:
Enligt beslut 2012 avvecklades Ölands Näringslivskontor från och med 2013-01-01.
Via Omställningsfonden fanns under 2015 åtagande för en person.
Inom ramen för Ölands Turistbyrå: en bokningsansvarig, en receptionsansvarig och en
administratör - plus säsongspersonal tidsperioden juni – augusti.
Kommunalförbundet har även en EU-konsulent som tillika är förbundets sekreterare.
Räddningstjänst Öland
Antalet utryckningar har under år 2015 ökat kraftigt och totalt har Räddningstjänst
Öland aldrig tidigare haft så många larm under ett år. De kategorier som har ökat
mest är trafikolyckor, automatlarm, SAMS-larm, brand i byggnad och brand
utomhus.
Den enskilt största händelsen var en ladugårdsbrand norr om Borgholm med ett
stort antal innebrända djur. Antalet automatlarm har öka främst inom kategorin
vårdboende. Antalet larm till trafikolyckor är också den högsta noteringen någonsin
för Räddningstjänst Öland.
Olyckor som kan leda till räddningsinsats har inventerats och en ny riskanalys har
sammanställts under året. Riskanalysen ska ligga till grund för det
handlingsprogram som skall tas fram under 2016.
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Inom den förebyggande delen av räddningstjänstens verksamhet noteras ett
generationsskifte med anställning av ny brandinspektör under året. Första halvåret
innebar till stor del kompetensutbildning för den nya tjänsten, medan andra
halvåret kunnat ägnas åt tillsyn enligt uppgjord plan.
Inriktningen under året har bland annat handlat om Brandskydd i bostäder där
trapphustillsyner utförts i flerbostadshus. Ett arbete med Individanpassat
brandskydd för särskilt utsatta personer har påbörjats tillsammans med
medlemskommunerna.
Inom den stora gruppen deltidsanställda brandmän visar även 2015 på en stor
personalomsättning. Antalet som slutat uppgår till 13 personer. Fyra har slutat av
åldersskäl, tre på grund av flytt och övriga sex med hänvisning till med hänvisning
till ändrade arbetsförhållanden eller familjeskäl. Nyanställning har kunnat ske av 11
personer. Utbildningskostnaden har blivit mycket högre än beräknat.
Intern och extern utbildning har bedrivits i ökad omfattning under året. Noterbart är
att 866 personer genomgått D-HLR (Defibrilator-HjärtLungRäddning). Den största
gruppen är kommunanställd personal. En uppskattad utbildning till de yngsta
(förskola, årskurs 2) har varit den brandinformation som givits i teaterform av två
av räddningstjänstens skolinformatörer.
När det gäller lokaler har ett förslag till lokalbehov med kostnadsbild tagits fram för
en ny station i Mörbylånga. Förslag till om- och tillbyggnad av Löttorpstationen
(omklädningsrum och gymlokal) har tagits fram där projektering påbörjas under
2016 och färdigställande under 2017.
Under årets sista månad levererades ny släckbil till Färjestaden. Fordonet är
utrustat med avancerad släckutrustning i form av skärsläckare och möjlighet att
tillföra släcktillsatser.
Avtal har träffats med Mörbylånga kommun att räddningschef i beredskap (RCB)
tillika skall vara tjänsteman i beredskap (TIB) för Mörbylånga kommun.
Överenskommelsen innebär att RCB skall omvärldsbevaka frågor som kan
innebära att kommunen måste agera. RCB är kontaktperson och vidareförmedlar
information enligt uppgjord plan.
Inför sommaren 2015 rådde konflikt mellan den centrala arbetsgivaren och
Deltidsanställdas Riksförbund på grund av strandade löneförhandlingar. Konflikten
präglades av att parterna tog ett stort samhällsansvar så att tredje man inte blev
drabbad av konflikten.
Se vidare Räddningstjänst Ölands verksamhetsberättelse 2015.
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Ölands Turistbyrå
Turistinformationen
Under 2015 har kommunalförbundet haft två åretrunt öppna turistbyråer: i Färjestaden
och i Borgholm. Under vintersäsongen har Ölands Skördefests personal varit
behjälpliga vid turistbyrån i Borgholm. Ett antal turistinformationsställen, geografiskt
spridda över ön, tillkommer under säsongen och det är respektive Ölandskommun som
ansvarar för dessa.
Besöksantalet är mest frekvent från april – september och turistbyråerna har under
2015 haft följande antal besökare:
Färjestaden 52 000 besökare.
Borgholm 27 000 besökare.
Under säsongen 2015 har det varit fler besökare på turistbyrån i Borgholm jämfört med
motsvarande period året innan. I Färjestaden ungefär samma antal som år 2014. En
teori är att det var fler som besökte Borgholm stad p.g.a. det sämre väder som rådde
under juni, juli och att besökare åkte runt mer på ön.
Hemsidan, Affärs-TV
Under året anlitades återigen företaget Userneeds för en webbundersökning.
Undersökningen ger svar på vad som är bra, mindre bra och vad som bör förbättras.
Under försommaren införskaffades också en chattfunktion från företaget ImBox som
ytterligare servicekanal. Turistbyrån har fått många frågor via chatten och det är ett
utmärkt verktyg för att hjälpa till med service på ett snabbt och enkelt sätt. Numera finns
också ett pressrum på hemsidan där alla har möjlighet att hämta bilder när man fått
tillgång till ett lösenord. Uppsägning av avtalet med Affärs-TV skedde under första delen
av året. I början på året installerades ett nytt språk på hemsidan: teckenspråk.
Facebook & Instagram
Under året har även Facebook ökat med många fler följare. Tack vare ett frekvent
arbete med en person som ansvarat för den funktionen. Instagram är också en ny kanal
som vi installerat.
Mässor & Journalistbesök
Många av de journalister som har besökt Öland under året har kommit via VisitSweden
och Regionförbundet. Turistbyrån har arrangerat olika rundtursförslag efter önskemål.
Turistbyrån har även medverkat på två internationella turistmässor i samverkan med
Regionförbundet: ITB mässan i Berlin och i Herninge, Danmark. Turistbyrån
medverkade även två mässdagar i Borgholm under Victoriadagarna.
Projektverksamhet
Inom kommunalförbundets ram finns följande projektverksamheter;
Cykelturism på Öland – från fyr till fyr, med en beviljad budgetram om 27,5 Mkr.
Projektet beviljades EU-medel (ERUF / Småland och öarna) hösten 2011 och
projektverksamheten bedrevs under åren 2012 – 2014.
Under 2015 slutredovisades projektet.
5
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Ölandsleden Etapp 2 genomförs under åren 2015-2018 med en budgetram om 63 Mkr.
Projektet finansieras via Nationella trafikplanen, Regionala trafikplanen och av
Ölandskommunerna.
Viktiga händelser 2015
Den framtida turistorganisationen på Öland
Graffman Företagsledning och Utveckling AB genomförde under perioden januari –
mars en organisationsutredning gällande den framtida turistorganisationen på Öland.
Utredningen konstaterade att det inte finns en enkel lösning – organisering måste ses
som en process i flera steg. Konkret resulterade utredningen bland annat i att en
strategisk samordningsgrupp bildats, rekryteringsprocessen för tjänst 1
(Marknadsansvarig) och tjänst 2 (Utvecklingsansvarig) inletts och att
kommunalförbundet ställt såväl tilläggsäskanden för 2015 som utökad budgetram inför
2016 till medlemskommunerna för att fortsätta processen med en förstärkt
turistorganisation.
En extern rekryteringsfirma upphandlades i juli månad och rekryteringsprocessen för
tjänst 1 och tjänst 2 genomfördes under hösten 2015.
Under perioden juli – december inrättades en tidsbegränsad heltidsanställning för att
verkställa turismstrategin.
Kommunalförbundets framtida inriktning
Frågeställningen om den framtida turistorganisationen innehöll även en fråga om
vägskäl gällande kommunalförbundets framtida inriktning. Valen bestod i att antingen
renodla kommunalförbundet till ett räddningstjänstförbund eller att stärka upp
kommunalförbundet. Beslutet blev att stärka upp kommunalförbundet vilket i sin tur har
medfört en översyn av förbundsordning och organisation, för att möjliggöra
ändamålsenlig styrning och ledning av de verksamheter kring vilka Ölandskommunerna
är beredda att samverka.
Finansiell analys
Positivt resultat
Kommunalförbundet uppvisar ett positivt resultat med 1 567 tkr vilket är 1 567 tkr bättre
än budgeterat.
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Årets nettoinvesteringar uppgår till 4 236 tkr vilket är 469 tkr lägre än budgeterat. Under
året har en släckbil med placering i Färjestaden köpts in. Servicebil till Borgholm har
beställts men den kommer inte att levereras förrän 2016.
Det kan konstateras att Kommunalförbundet uppfyller kommunallagens krav på balans
för år 2015.
Avstämning av balanskrav
Årets resultat enligt balanskravet
(Tkr)
Ingående balanskravsresultat
Resultat enligt resultaträkning
Synnerliga skäl
Resultat enligt balanskravet
Utgående balanskravsresultat

2015

2014

2013

2012

2011

574
1 567
1 567
2 141

302
272
272
574

51
251
251
302

-919
-970
970
51

-629
-290
-290
-919

Plan för återställande av tidigare års underskott
Det uppkomna överskottet innebär att det egna kapitalet är återställt från och med 2012
års resultat och utfallen de senaste 3 åren har ytterligare förbättrat det egna kapitalet.
Budgetavvikelse
Totalt för den administrativa verksamheten uppvisas ett negativt utfall mot budget med
295,7 tkr. Det är främst arvoden (-112 tkr) och B7 (valutakursförlust -73 tkr). De
budgeterade avvecklingskostnaderna täcker inte heller de faktiska kostnaderna (-50
tkr).
Näringslivsverksamhet inklusive näringslivsprojekt uppvisar ett överskott på 337,5 tkr.
Alla projekt har avslutats och de slutliga utbetalningarna har inkommit under 2015. En
uppbokad kostnad på 300 tkr i balansräkningen har förts tillbaka och utgör största delen
av överskottet.
Turismverksamhet inklusive bokning har under året gjort ett underskott med ca 240 tkr
och underskottet kan hänföras till bokningsverksamheten där intäkterna inte räcker för
att täcka de kostnader som man har haft under året (-305 tkr jämfört med -249 tkr
2014). Jämfört med föregående år har intäkterna från bokningen ökat med ca 250 tkr.
Kostnaderna för personal har också ökat jämfört med 2014 med 200 tkr. Kostnaderna
för lokaler ökar också med ca 170 tkr.
Räddningstjänsten uppvisar ett resultat i nivå med budget
Finansförvaltningen uppvisar ett överskott gentemot budget med ca 1 620 tkr.
Avskrivningarna är 200 tkr lägre än budgeterat och avsättningen till pensioner har
minskat med ca 210 tkr inklusive löneskatt. Dessutom har Kommunalförbundet under
året äskat för extra medel för att tillsätta vissa tjänster. Dessa tjänster har inte hunnit
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tillsättas under året och det leder till att dessa pengar inte har förbrukats fullt ut (750
tkr). Räntekostnaderna är 130 tkr lägre än budgeterat. Resterande del av överskottet är
reglering av arbetsgivaravgifter.
Pensionsförvaltning
Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så
kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med
1998 redovisas som en skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som
avser före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.
80 tkr är avsatta som pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) per 2015-12-31. 581 tkr
är bokfört som en kortfristig skuld för den individuella delen som betalas ut till respektive
pensionsförvaltare.
Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen och därmed inte
påverkar förbundets skulder uppgår vid årsskiftet till 2 559 tkr inklusive löneskatt.
Avsättning inkl. löneskatt
Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt
Placerade pensionsmedel
Återlånade medel

80 tkr
2 559 tkr
0 tkr
2 639 tkr

Finansiell analys
Soliditet
Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala tillgångarna som
kommunalförbundet själv äger d v s hur stor del av det egna kapitalet som utgörs av de
totala tillgångarna.
Soliditeten vid perioden utgång uppgår till 34 % (32 %) men om hänsyn tas till
pensionsskulden inklusive löneskatt sjunker soliditeten till 24 % (14 %).
Finansiella mål
Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet är att samtliga verksamheter ska
hålla sig inom de beslutade budgetramarna. Kommunallagen stadgar att kommuner och
kommunalförbund ska ha en långsiktig god ekonomisk hushållning. Det gångna året har
inneburit ett överskott för kommunalförbundet och därmed har det övergripande
finansiella målet uppnåtts. Vissa verksamheter uppvisar dock negativa avvikelser
gentemot budgeten och därmed har dessa inte nått upp till det övergripande finansiella
målet om en budget i balans.
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Finansiella nyckeltal
Finansiella
nyckeltal
Anl tillgångar/inv
Omsättn
tillgångar/inv
Eget kapital/inv
Soliditet
Antal invånare 1/11

2015

2014

2013

2012

497
507

410
1 019

416
183

466
314

348
34,5%
25 264

285
31,5%
25 194

277
46,2%
24 944

267
32,2%
24 914

Väsentliga personalförhållanden
Totalt antal anställda: 128 personer varav 10 heltidsanställda och 118 deltidsanställda,
därutöver tillkommer 15 säsongsanställningar.
Av de 128 personerna är 16 kvinnor och 112 män. 3 kvinnor och 7 män är
heltidsanställda.
Medelåldern är 45,08 år och det är 13 pensionsavgångar de närmaste 5 åren fördelat
enligt följande:
2016 1 person
2017 4 person
2018 3 personer
2019 2 personer
2020 3 personer
Sjukfrånvaro samtliga anställda

Totala antalet sjukdagar i % av
ordinarie arbetstid
Sammanhängande sjukdagar >60
dagar i % av total sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro, kvinnor

Totala antalet sjukdagar i % av
ordinarie arbetstid
Sammanhängande sjukdagar >60
dagar i % av total sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro, män

Totala antalet sjukdagar i % av
ordinarie arbetstid
Sammanhängande sjukdagar >60
dagar i % av total sjukfrånvaro

<29 år
2015

<29 år
2014

30-49 år
2015

30-49 år
2014

>50 år
2015

>50 år
2014

Totalt
2015

Totalt
2014

0,00

0,00

0,93

0,00

0,66

4,75

0,65

3,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,11

58,11

58,11

<29 år
2015

<29 år
2014

30-49 år
2015

30-49 år
2014

>50 år
2015

>50 år
2014

Totalt
2015

Totalt
2014

0,00

0,00

1,53

0,00

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<29 år
2015

<29 år
2014

30-49 år
2015

30-49 år
2014

>50 år
2015

>50 år
2014

Totalt
2015

Totalt
2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,92

6,69

0,74

5,75

0,00

0,00

0,00

0,00

58,11

0,00

58,11

0,00
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Utryckningar
Jämförande statistik av Räddningstjänstens insatser under åren 2009 – 2015.
Orsak

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Brand i byggnad

42

27

34

36

29

33

49

Brand, ej i byggnad

50

44

37

51

43

32

66

Automatlarm, ej brand

92

71

55

67

43

55

47

Förmodad brand, undersökning

10

13

24

31

14

10

17

0

2

1

3

0

4

1

Trafikolycka

63

41

52

52

51

48

48

Utsläpp farligt ämne

15

20

10

11

14

12

10

Drunkning/tillbud

4

6

2

3

1

1

2

Vattenskada

0

2

2

4

4

47

9

Stormskada

5

2

6

1

2

3

3

Nödställt djur

4

1

1

6

7

6

5

Hjälp till polis

2

0

1

0

0

2

0

Hjälp till ambulans

0

3

3

5

5

8

0

Inbrottslarm

0

0

0

0

0

1

0

Nödställd person, hemtjänsten

10

16

12

15

10

24

7

SAMS- Larm

44

24

33

30

24

14

4

Sanering

0

0

0

0

5

12

10

Övrig räddning

8

15

16

2

8

7

7

Annan ras

1

0

0

0

3

2

5

Annan olycka

6

13

14

8

6

14

7

Teknisk service

2

3

0

15

11

4

358

303

303

340

346

301

Falsklarm brand

TOTALT

269
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Insatsernas fördelning på kåravdelningarna
Station

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Degerhamn

30

20

17

29

18

29

18

Mörbylånga

60

37

34

46

20

49

28

Färjestaden

113

80

74

75

69

90

95

27

11

14

19

18

25

20

122

119

120

145

107

110

121

64

57

57

63

58

64

57

416

324

326

377

290

367

339

Runsten
Borgholm
Löttorp/Böda
TOTALT

Verksamhetsmål kopplade till god
ekonomisk hushållning
Att antalet lagstadgade brandsyner utföres
Att 80% av räddningstjänstpersonalen skall
klara det medicinska och fysiska testet för
rökdykning.

Måluppfyllelsen

Att hålla anspänningstiden vid larm inom 5
min. på samtliga stationer.

Målet uppnått

Att verka för en samordning och
kostnadseffektivhantering av turistfrågor

Arbetet pågår.
Under 2016 tillsätts 2 nya tjänster
som kommer att arbeta med dessa
frågor.
Målet uppnått. Tillvaratagande av
möjligheter till externa projekt
genom bevakning av och koppling
till Europeiska Strukturfondsprogram.
Måluppfyllelsen

Tillvarata nya möjligheter genom
omvärldsbevakning och internationella
kontakter

Finansiella mål kopplade till god
ekonomisk hushållning
Samtliga verksamheter ska hålla sig inom de
beslutna budgetramarna
Balanskravet uppfylls

Målet uppnått
Målet uppnått

Målet har inte uppnåtts.
Balanskravet är uppfyllt och det
egna kapitalet återställt

Redovisningsprinciper
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Ölands Kommunalförbund tillämpar Kommunal
Redovisningslag, KRL, med några undantag, de förslag och rekommendationer som
Rådet för kommunal redovisning, RKR, lämnar samt övrig redovisningspraxis.
Allmänt
Kostnader och intäkter av väsentlig betydelse har hänförts till redovisningsåret.
Resultaträkningen
Resultaträkningen sammanfattar kostnader och intäkter som visar årets förändring av
det egna kapitalet.
Balansräkningen
Balansräkningen visar kommunens ekonomiska ställning på bokslutsdagen.
Avskrivningar och kapitaltjänstkostnader
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen värderats till anskaffningsvärdet med
avdrag för planmässiga avskrivningar. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
görs med linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år.
Avskrivningar på inventarier och fordon påbörjas det år som inköpet är gjort.
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter bedömning av tillgångens
nyttjandeperiod, viss vägledning finns i RKR:s idéskrift angående avskrivningar.
Avskrivningstider som använts:
Datorer
3 år
Inventarier
5 år
Befälsbilar
10 år
Brandbilar
10 år
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Värdet har satts till 0,5 basbelopp.
Lånekostnader
Kommunalförbundet följer huvudmetoden enligt RKR 15:1 och belastar följaktligen
resultatet för den period de hänför sig till.
Redovisning av semesterlöneskuld och okompenserad övertid
Semesterlöneskulden, dvs de anställdas fordran på kommunalförbundet i form av
sparade semesterdagar och outtagen övertid redovisas som en skuld.

Redovisning av pensionsmedel
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Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till
det individuella valet har särredovisats och klassificerats som kortfristig skuld i
balansräkningen. Övriga pensionsåtaganden som visstids- eller garantipension och
intjänad pension, pension på löneandelar över 7,5 basbelopp, redovisas delvis under
avsättningar i balansräkningen,
försäkringslösning för flertalet personer tillämpas numera enligt den antagna
pensionspolicyn. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
Intäkter, avgifter och försäljningar
Intäkter från brandsyner och inspektioner debiteras så snart tjänsten är utförd.
Medlemsavgifter från Mörbylånga och Borgholmskommuner betalas kvartalsvis i
förskott. Näringslivsprojekten redovisas enligt fastställa projektplaner.
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter Not 1
Jämförelsestörande intäkter
Verksamhetens kostnader Not 2
Avskrivningar Not 3
Verksamhetens
nettokostnader
Bidrag medlemskommunerna
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära
poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Budget
2015
307

Utfall
2015
8 020

Utfall
2014
24 632

- 28 736
- 2 200
-30 629

-36 400
-2 000
-30 380

- 52567
-1 709
-29 644

30 779
0
-150
0

32 035
4
-93
1 567

29 955
5
-43
272

0
0
0

0
0
1 567

0
0
272

(tkr
)
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Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Av- och nedskrivningar
Ökning pensionsavsättningar
Ökning kortfristiga fordringar
Minskning kortfristiga fordringar
Minskning pensionsavsättning
Minskning kortfristiga skulder
Ökning kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

Investeringsverksamheten
Förvärv av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Ökning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamh
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likviditet vid årets början
Likviditet vid årets slut

2015

2014

1 567
2 000
17 356
-208
-11 931

272
1 709
-19 817

8 784

-26
20 819
2 957

-4 236
-4 236

-1 668
-1 668

-

-

-47
-47

-47
-47

4 501
2 343
6 844

1 242
1 101
2 343

Balansräkning
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(Tkr)
Ölands
Kom förbund
2015

Ölands
Kom förbund
2014

-

-

-

-

12 567

10 331

12 567

10 331

-

-

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier o andelar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Maskiner och inventarier

Not 4

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar

Not 5

5 969

23 325

Kassa och bank

Not 6

6 844

2 343

Summa omsättningstillgångar

12 813

25 668

Summa tillgångar

25 380

35 999

Ölands
Kom förbund
2015

Ölands
Kom förbund
2014

Eget kapital, avsättningar
och skulder
Eget kapital
Eget kapital

Not 7

7 184

6 911

Årets resultat

Not 7

1 567

272

8 751

7 183

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

Not 8

64

232

Löneskatt

Not 8

16

56

80

288

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

Not 9

2 021

2 068

Kortfristiga skulder

Not 10

14 528

26 459
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Summa skulder

16 549

28 527

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder

25 380

35 999

2 059

3 139

500

762

9 197

12 998

Företagsinteckningar

-

-

Ansvarsförbindelser

-

-

Ansvarsförbindelser
Pensionsskuld intjänad före 1998
Särskild löneskatt
Operationella hyresavtal

Not 11

Ställda säkerheter

Not 1
Verksamhetens intäkter

2015

2014

Verksamhetens intäkter enligt driftredovisning
Återbetalning AFA

8 020
0

24 632
0

Summa

8 020

24 632

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisning

36 400

52 567

Summa

36 400

52 567

Avskrivningar enligt plan

2 000

1 709

Summa

2 000

1 709

Avskrivningar maskiner, fordon och inventarier
Ingående bokfört värde
Anskaffning under året
Årets avskrivningar

10 330
4 236
-2 000

10 371
1 668
-1 709

Summa

12 566

10 330

Ackumulerade anskaffningsvärde vid årets början

29 422

27 754

4 236

1 668

Summa

33 658

29 422

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

19 092

17 383

Not 2

Not 3
Av- och nedskrivningar

Not 4

Nyanskaffningar

16
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Årets avskrivningar enligt plan

2 000

1 709

Summa

21 092

19 092

Planenligt restvärde på anskaffningsvärde

12 566

10 330

Kortfristiga fordringar
Fakturafordringar
Skattemyndigheten
Interimsfordringar
Projekt kostnader

1 899
1 507
1 411

13 258
1 451
2 771

1 152

5 845

Summa

5 969

23 325

Not 6
Likvida medel
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa

2015

2014

6
7
6 830
6 843

6
19
2 318
2 343

Eget kapital
Ingående balans
Årets resultat

7 183
1 567

6 911
272

Summa

8 750

7 183

288
-238

253
-29

Nyintjänad

14

8

Löneskatt
Summa avsättningar
Rek 2.1
Särskild avtalspension o visstidspension
Specifikation – Avsatt till pensioner

16
80

56
288

Förmånsbestämd/kompl pension (3 st)
Ålderspension (1st)
Kompletterande ålderspension (0st)
Ingen visstidspensioner finns inom förbundet.
SUMMA

58
6
0

223
8
0

64

231

Löneskatt

16

56

Not 5

Not 7

Not 8
Avsättningar
Pensioner o liknande förpliktelser vid årets början
Minskning av avsättning

17
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Summa löneskatt

16

56

Aktualiseringsgrad

99%

99%

Ölandsbanken (Swedbank)

2 021

2 068

* Ingående värde

2 068

2 115

47

47

* Utgående värde

2 021

2 068

Genomsnittlig ränta

0,637

1,539

Not 10

2015

2014

Semesterlöneskuld

661

522

Leverantörsskulder

604

1 485

11 172

21 189

Källskatt

462

401

Arbetsgivaravgift

433

366

Upplupen pensionskostnad individuell del

581

661

Upplupen löneskatt

179

255

Mervärdesskatt

79

53

Diverse skulder

356

1 526

14 527

26 458

118

11

Hyresavtal

9 079

12 987

SUMMA

9 197

12 998

Not 9
långfristiga skulder

* Amortering

kortfristiga skulder

Interimsskulder

Not 11
Ansvarsförbindelse operationella leasing o hyresavtal
Bilar

Operationella avtal i kommunalförbundet varav förfallotid
Inom ett år

2 539

148

Mellan 1 – 5

6 658

10 875

0

1 975

Senare än 5 år

18
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19

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79
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KALMARSUNDS GYMNASIEFORBUND

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Styrelse

Sammanträdesdatum

2016-03-24

Sida

4

cYF 2015/0518-03.04

$23

Godkännande av Arsredovisning 201 5
Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 201 6- 03 -05.
Arbetsutskottets protokoll 201 6-03 -l 5.

Bakgrund
Kalmarsunds g5rmnasieftirbund resultat for 2015 uppgår till 5,1 mkr. Resultatet innebär
att gymnasiefürbundet klarat av att inhämta det besparingsbeting, minskning av 16-19
åringar och delfinansieringen av digital kompetens, som belastade verksamheten i början
av året med ca 28 mkr. I resultatet återfinns dock en återbetalning fran FORA avseende
2004 ärs ftirsåikringspremier vilka uppgår till 3,5 mkr och hanteras som en
jämforselstörande intäkt. I bokslutet återfinns även två avsättningar fiir att hantera
omstruktureringen av Stage4you Academy och kommunalt åtagande ftir
flyktingmottagandet.

Inom områdena finns större budgetawikelser där verksamheternas samlade resultat visar
ett underskott om ca 8 mkr. Underskottet är en fortsatt effekt av färre elever samtidigt
som fiirbundet kvarstår med stora fasta driftkostnader. För att fiirbättra fürbundets
ekonomi såväl på kort som på lång sikt har ftirbundet under 2015 genomlyst de
ekonomiska forutsättningama for de skolenheter som under många år genererat
underskott. Detta har resulterat i två styrelsebeslut som innebär att gymnasieskolan
Stage4you Academy i Torsås flyttar sin verksamhet till skolor belägna i Kalmar samt att
gymnasieskolan på Ölands Gyrnnasium fasas ut. Precis som fiiregående år uppväger
delvis låga kostnader avseende interkommunala ersättningar de större underskotten inom
enheterna.

Måluppfillelsen für gymnasieftirbundets olika mål inom de prioriterade områdena uppgår
till 95 o/o, vllket är det bästa resultatet hittills fiir gymnasiefiirbundet.
Beslut
Styrelsen godkänner Årsredovisningen 2015 for Kalmarsunds gymnasiefiirbund.

Beslutsexpediering
Förbundets revisorer
Medlemskommunerna

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 54

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-02-09

47-54

Dnr 2016/29-141 KS

Information åtgärdsförslag näringslivsklimat 2016.
Ordförande Ilko Corkovic(S) presenterar förslag på åtgärder för att förbättra
kommunens näringslivsklimat. Förslaget diskuteras med
näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

kommunledningskontoret tillsammans med kommunstyrelsens
arbetsutskott ska arbeta fram en åtgärdspaket för att förbättra
kommunens näringslivklimat.

att

åtgärdspaketet bland annat ska innehålla förslag på
näringslivsstrategi och kommunikationsstrategi.

att

åtgärdspaketet ska presenteras för kommunstyrelsen i mars 2016.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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”Nu är det upp till bevis!”
En första handlingsplan för bättre
företagsklimat i Borgholms kommun.
”Företagsklimat är summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som
möter företagen i vardagen.” Svenskt Näringsliv
Detta är en tydlig markering från oss i den politiska ledningen att företagsklimatet är
en av de viktigaste och mest prioriterade frågorna. Vi vill ge en tydlig signal, både
internt inom organisationen och ut till våra företag angående politikens inställning till
företagens roll i kommunen – nu och i framtiden. Vi kommer definitivt att sätta
företagsfrågorna högre upp på mötesagendan det har vi delvis redan gjort genom att
vi lagt till Företagsperspektivet i våra övergripande mål.
Vi anser att företagsklimat bygger på nära samarbete och dialog mellan kommunen
och våra företagare. Tillsammans måste vi inse att vi spelar i samma lag där vi har
ett gemensamt mål och sikte, dvs. att vår kommun ska utvecklas.
Det handlar om att förstå varandras villkor. När företagen växer skapas fler
arbetstillfällen som genererar skatteintäkter som i sin tur är det som bygger välfärd
och en bättre kommun. Vi måste vara en serviceinriktad kommun som förstår hur
viktigt det är för företag med långsiktiga, sakliga och rättssäkra beslut och
myndighetsutövning. Företagen ska verkligen känna att de är viktiga och att de
betyder mycket för samhällsutvecklingen.
Genom att tillsätta en arbetsgrupp har vi arbetat fram flertalet åtgärder som ska
förbättra företagsklimatet både på kort och lång sikt. Arbetsgruppen består av
näringslivsutskottet, kommunchefen, näringslivsutvecklaren, ordförande och
förvaltningschefer i Samhällsbyggnad och Borgholms kommun samt representant
från Företagarna på Öland. Tillsammans har vi identifierat följande fem
fokusområden som vi behöver arbeta med framöver:
–
–
–
–
–

Strategier och övergripande mål
Information och dialog
Bemötande och attityder
Service och handläggning
Beredskap för nyetableringar

Vårt nuläge:
– Vår nuvarande placering i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av
företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner är inte acceptabel (280)
– Vi erkänner att vi har problem. Det gäller at vi inte hamnar i försvarsställning
som gör att vi inte kan komma närmare olika förbättringsförslag.
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Åtgärder:
1. Strategier och övergripande mål
Nytt perspektiv i kommunens balanserade styrkort
Genom att tydliggöra företagsperspektivet som ett eget visar vi vikten av att arbeta
kontinuerligt med företagsfrågor i hela kommunens organisation.
Så här definieras de övergripande fullmäktigemålen för företagsperspektivet:
Företagarperspektiv
Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för företagande. Vi ska vara en
framgångsrik och tilltalande kommun med ett föredömligt företagsklimat och med en
positiv framtidstro som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen.
– Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för
nöjdare företagare som blir fler.
– Kommunen ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och
serviceinriktat.
Näringslivsstrategi
Vi kommer att revidera vår näringslivsstrategi.
Näringslivsråd
Ett näringslivsråd kommer inrättas med representanter från olika näringar.
Det kommer att vara rådgivande remissinstans vid näringslivsfrågor.
Kommunikationsstrategi
Vi kommer att arbeta fram en kommunikationsstrategi.

2. Information och dialog
Våra företag förväntar sig engagemang från oss och det måste vi se till att de får.
Vi kommer arbeta med att förbättra vår information och skapa mer dialog mellan våra
kommunala verksamheter och näringslivet.
Bransch- och företeelseträffar
Under året kommer fem träffar med näringslivet att genomföras för att öka
kontaktytorna mellan kommunala verksamheter och näringslivet
(politiker, tjänstemän och näringslivet). Föreläsare inom något
aktuellt område kan förekomma.
Planerade aktiviteter under året är dessa branschmöten:
– Restaurang/hotell, 26 maj (15:00 - 17:00)
– Offentliga upphandlingar, 2 juni (15:00 – 17:00)
(Ellen Hausel Heldahl från Svenskt Näringsliv)
– Besöksnäring/Kultur, 1 september (15:00 – 17:00)
– Lantbruk/gröna näringar, 20 oktober (15:00-17:00)
– Bygg/Hantverkare/konsulter, 17 november (15:00 – 17:00)
FöretagsExpo
Vi planerar en företagsmässa i början av 2017. Det är möjlighet för våra företagare
att presentera och visa upp sig för kommuninvånarna men även möjligheten att
nätverka med andra företag på plats.
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Företagsregister
Näringslivskontoret har genomfört en omfattande uppdatering av företagsregister i
Borgholms kommun för att kunna nå fler företag via e-post.
Nyhetsbrev från Näringslivskontoret
Från och med januari skickas ett näringslivsbrev ut via e-post. En kanal för att lyfta
aktuella händelser, information om nya beslut, företagspresentationer, nya
etablerade företag, tips om kurser och utbildningar.
Företagsbesök
Vår näringslivsutvecklare fortsätter att göra företagsbesök. Dessa kommer nu även
att återkopplas till näringslivsutskottet kontinuerligt.
Frukostmöten
Tillsammans med Företagarna på Öland anordnar vi regelbundet frukostmöten
på olika orter i kommunen.
Hemsida och sociala medier
Vi kommer att förbättra kommunikationen via sociala medier och skapa en tydlig
kanal som kommunen kan använda för kommunikation med näringslivet.
Hemsidan ska innehålla relevant och aktuell information.
Företagarföreningar
Vi kommer aktivt kommunicera med befintliga föreningar och nätverk och i den mån
vi får även delta på företagareföreningarnas möten.
Näringsliv och skolan
Genom att införa gemensamma aktiviteter som en del av utbildningen kommer vi att
förstärka kopplingen mellan näringsliv, skola och kommun. När skolan samverkar
med näringslivet börjar eleverna tänka mer på sin framtid. Det kan också stimulera till
eget företagande som exempelvis UF-företagande. Med god samverkan kan
måluppfyllelsen i skolan öka och eleverna kan stärkas i sina studie- och yrkesval.

3. Bemötande och attityder
Vi har ett behov av att förbättra bemötande och attityder vid kontakt med de
kommunala verksamheterna men även se till att vi är tillgängliga och svarar i telefon
när vi innehar tjänster och roller i medborgarnas tjänst. Som ett första steg i detta
arbete har vi internt haft en inspirationsföreläsning med Markaryds kommun för 70
politiker och tjänstemän. Markaryd låg 2002 på plats 200 och tillhör idag den
absoluta toppen. Bengt Germundsson kommunalråd belyste bland annat följande
frågeställningar som de stått inför när de påbörjade sin resa:
– Hur kan vi öka förståelsen för företagarens villkor och betydelse.
– Hur kan vi tillsammans med företagen skapa en bred dialog, långsiktighet och
förutsägbarhet kring näringslivsfrågor.
– Hur ska vi vässa organisationen för at bli snabb, tydlig och ge flexibel service.
– Hur skapar vi tillit och förtroende.
– Hur skapar vi fler kontaktytor med företagen.
Kärnvärden för organisationen
Attityder avspeglar sig i toppen men byggs från grunden. I början på året fastställde
vi tre kärnvärdena för Borgholms kommun: Tillsammans, Utvecklande och
Välkomnande. Vi börjar nu implementeringen i hela organisationen. Detta
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tillsammans med arbetet hur vi alla bidrar för att nå våra mål.

4. Service och handläggning
Vi vill betona det personliga ansvaret. Alla ska ta ansvar för ärenden/frågor och inte
släppa dem. Bygglov och tillståndsfrågor från näringslivet är viktiga och är
prioriterade.
Servicelöften
Vi kommer att undersöka möjligheten att ta fram servicelöften på vissa tjänster för att
höja servicenivån till näringslivet. Vi kommer även att se över våra delegationer för
att korta ner handläggningstiderna. Delegationsbeslut ska alltid återrapporteras till
nämnderna/styrelserna.
Alla vid ett bord
För att förenkla för våra företag har vi även som mål att alla som berörs av ett projekt
samlas vid samma bord så att alla frågetecken kan rätas ut direkt.

5. Beredskap för nyetableringar
Samverkan mellan Borgholm Energi, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Kommunledningskontoret har förstärkts vid etableringsfrågor. Alla nyetableringar ska
via näringslivskontoret få en väg in och tillgång till de organisationer som Borgholms
kommun medverkar i för att underlätta etablering. Vi ska aktivt verka för att få fler
företag att etablera sig i Borgholms kommun där en viktig målgrupp är våra
delårsboende.
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-04-05

99-123

§ 105

Dnr 2016/16-773 KS

Förslag på avtal folkhälsosamordnare, Fryshuset.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-03-01 fanns
framtaget utkast till avtal med Fryshuset gällande folkhälsosamordnare.
Avtalet avser 25 % tjänst för att bland annat samordna folkhälsofrågorna i
kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-03-01 § 65 till
folkhälsopolitiker Marcel van Luijn (M)
att ta kontakt med John Heyne, Fryshuset, för att upprätta ett avtalsförslag
inför fortsatt politisk behandling.
Till dagens sammanträde finns förslag till nytt avtal. Folkhälsopolitiker Marcel
van Luijn (M) lyfter även flera frågor som måste tydliggöras:
- var ska arbetet ligga, direkt under kommunstyrelsen eller viss nämnd.
- styrningsfrågan. Tidigare fanns ett folkhälso- och trygghetsråd ska detta
väckas till liv igen.
- integrationsfrågorna. Ska samordnaren även arbeta med den målgruppen
eller hamnar det under integrationsenheten.
Av avtalet framgår att målet med partnerskapet är att arbeta strategiskt med
folkhälsoarbetet för samhällsutvecklingen i Borgholms kommun.
Folkhälsorarbetet ska innefatta målinriktade, organiserande och
hälsofrämjande insatser riktade till samhälle och befolkningsgrupper.
Avtalet avser 25 % tjänst för att samordna folkhälsofrågorna enligt avtal och
uppsatta mål. Avtalet gäller ett år från undertecknandet. Uppsägningstiden är
3 månader för respektive part.
Under avtalstiden bör följande mål ha fokus för att förbättra folkhälsan i
kommunen.
• Delaktighet och inflytande i samhället
• Barn och ungas uppväxtvillkor
• Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel
Särskilt prioriterat är att jämställda förutsättningar för goda livsvillkor och
hälsa ska öka, barn och ungas psykiska hälsa ska förbättras och att alla barn
och unga ska ha en tobaksfri uppväxt.
Genom folkhälsoarbetet i Borgholm ska riskfaktorer minska och friskfaktorer
stärkas för att invånarna ska må så bra som möjligt och utvecklas. Det kan
handla om att göra förebyggande insatser genom information till föräldrar om
ungdomars drogvanor eller om hälsofrämjande insatser som
föräldrautbildning.
Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-04-05

99-123

Enligt avtalet ansvarar Borgholms kommun under avtalstiden för
- att finansiera 25 % tjänst i form av folkhälsosamordnare till Fryshuset.
Kommunal delfinansiering sker från när tjänsten är tillsatt.
- att vara möjliggörare i etableringen av Fryshuset Kalmar län. Innebärande
att lyfta Fryshuset i alla relevanta frågor.
- att Fryshuset ges möjlighet att halvårsvis kommunicera till kommunstyrel
sens arbetsutskott.
- att bistå med lokaler i form av kontor för att kunna genomföra arbetet.
- att årligen avsätta en omkostnad på 20 000 kronor till aktiviteter för utvecklingsarbetet.
- att kommunen bekostar rimliga trycksaker i samband med spridning av
arbetet kommunalt.
- att kommunicera arbetet internt inom kommunala förvaltningar och externt
till medborgarna.
- att bistå med relevanta kontaktuppgifter inom kommunen för att process
arbetet ska kunna drivas framåt.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna upprättat förslag till avtal.

att

avsätta medel dels till 25 % tjänst som folkhälsosamordnare samt
dels till omkostnader för aktiviteter med 20 000 kronor.

att

avstämning av partnerskapet ska ske inom ett kvartal för att därefter
ta upp frågan om eventuellt folkhälsoråd.

att

uppdra till folkhälsosamordnaren att revidera aktivitetsplan och återkomma till kommunstyrelsen för beslut under augusti månad.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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AVTAL
Ett samarbete kring Folkhälsoarbetet i Borgholms kommun i partnerskap med
Fryshuset.
Inledning
Borgholms kommun satsar på folkhälsoarbetet. Detta för att uppnå målet att
Borgholms kommun ska vara attraktivt att leva, bo, växa upp och arbeta i.
Fryshuset har 31 års arbete i att arbeta med unga och har 50 verksamheter för att
arbeta förebyggande och främjande på skiftande nivåer. Fryshuset har 550
medarbetare och ca 2 000 volontärer. Fryshuset etableras sedan 2014-06-04 i
Kalmar län och etableringen stöds av Regionförbundet Kalmar län.
Sedan 2015-06-05 har Fryshuset och Borgholms kommun samarbetsavtal kring
ungas organisering och delaktighet. Fryshuset har sedan dess arbetat med
kompetensutveckling kring integration för anställda i kommunen samt arbetat för
unga på olika sätt.
Syftet med samarbetet kring folkhälsoarbete är att stärka arbetet för att skapa ett
långsiktigt hållbart Borgholm. Borgholm får ta del av Fryshusets kompetenser,
metoder samt nätverk och kunskapen om utvecklingsarbetet kommer att spridas
nationellt.
Avsikten med samverkan med folkhälsoarbete är att underlätta tvärsektionellt och
uppnå bättre resursutnyttjande och genomslagkraft.
Parter
Mellan Fryshuset, 802011-1582, och Borgholms kommun, 212000-0795, har
följande samarbetsavtal träffats avseende samverkan inom partnerskap kring
folkhälsoarbetet inom Borgholms kommun.
Mål
Målet med partnerskapet är att arbeta strategiskt med folkhälsoarbetet för
samhällsutvecklingen i Borgholms kommun.
Folkhälsoarbetet ska innefatta målinriktade, organiserande, hälsofrämjande och
ohälsoförebyggande insatser riktade till samhälle och befolkningsgrupper.
Under avtalstiden bör följande mål ha fokus för att förbättra folkhälsan i kommunen.
• Delaktighet och inflytande i samhället
• Barn och ungas uppväxtvillkor
• Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel
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Särskilt prioriterat är att jämställda förutsättningar för goda livsvillkor och hälsa ska
öka, barn och ungas psykiska hälsa ska förbättras och att alla barn och unga ska ha
en tobaksfri uppväxt.
Genom folkhälsoarbetet i Borgholm ska riskfaktorer minska och friskfaktorer stärkas
för att invånarna ska må så bra som möjligt och utvecklas. Det kan handla om att
göra förebyggande insatser genom information till föräldrar om ungdomars
drogvanor eller om hälsofrämjande insatser som föräldrautbildning.
Folkhälsosamordnarens roll.
Samordnaren samverkar vid planering och genomförande av långsiktigt, strategiskt
och tvärsektionellt folkhälsoarbete. Arbetet bygger på nationella, regionala och
lokala planer.
Folkhälsosamordnaren rapporterar till styrgrupp, där särskilt utsedda politiker ingår
samt Fryshuschef Kalmar län, och rapporterar halvårsvis till Ksau.
Genomförande:
1)

Presentera arbetet till övriga berörda förvaltningar.

2)

Ingå i regionala nätverk.

3)

Utveckla lokal folkhälsoplan i linje med nationell/regionala riktlinjer.

4)

Skapa en genomförande och uppföljningsplan

5)

Implementera planen i berörda verksamheter.

6)

Följa upp utvecklingsarbetet och arbeta efter folkhälsoplanen i årshjul.

Avtalstid
Reviderad avtalstid för samarbetet gäller perioden 2016-02-15 t o m 2018-02-14
Uppsägningstiden under pågående avtalstid är 3 månader för respektive part.
Ansvar & ekonomi
Ansvars- och ekonomifrågor behandlas i bilaga 1 till detta avtal. Bilagan kan vid
behov revideras under avtalstiden.
Kvalitetssäkring
För att säkerställa överenskommen kvalitet ska kvalitetssäkring ske av respektive
part. I övrigt genomför parterna den uppföljning av verksamheten som de finner
nödvändig.
Under avtalstiden arbetar parterna kontinuerligt för att stärka verksamheternas
varumärke externt.
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Ägande och disposition av resultatet
Resultatet får inte disponeras på annat sätt än vad båda parter medger. Båda parter
har rätt att begränsa nyttjandet av resultatet om det inte gagnar respektive enskild
verksamhet.
Särskilda villkor
Parterna, eller konsulter som någon av dessa anlitar, får inte i sin verksamhet
diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, trosbekännelse, funktionshinder eller
sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande.
Sekretess
Respektive part, och dess personal, kan med anledning av samarbetet komma i
kontakt med konfidentiella uppgifter som berör motparten, dess organisation, drift,
ekonomi, interna förhållanden och personal. All sådan information är konfidentiell
och får under inga omständigheter yppas, diskuteras internt eller externt hos
respektive part eller med utomstående.
Utökad sekretess kan regleras av parterna genom separat avtal.
Kontaktpersoner
John Heyne, Fryshuset, och ungdomspolitiker Annette Hemlin, Borgholms kommun
Avtalet har upprättas i två (2) likalydande exemplar, varav båda samarbetspartners
erhåller ett ex.

Borgholm 2016-01-31

Johan Oljeqvist
vd Fryshuset Stockholm

Borgholm 2016-01-31

Ilko Corkovic (S)
kommunstyrelsens ordf

Lars-Gunnar Fagerberg
ekonomichef
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2016-01-31

BILAGA 1 Fryshuset – Borgholms kommun, partnerskap
Ansvar & ekonomi
Fryshuset är huvudman och ansvarar för:
-

25 % tjänst för att samordna folkhälsofrågorna enligt avtal och uppsatta mål.

-

Att regelbundet träffa berörda politiker om utvecklingsarbetet inom kommunen

-

Fryshuset lyfter också lyfta och sprida det lokala arbetet i Borgholm på nationella
konferenser och mötesplatser.

-

Ingå i det regionala folkhälsonätverket i Kalmar län

-

Att bevaka ekonomiska regionala och nationella medel som kan utveckla
ungdomsarbetet inom Borgholms kommun.

-

Att följa genomförande mål och utarbeta folkhälsoplan.

-

Implementera arbetet tvärhorisontellt inom kommunen.

-

Samverka med civilsamhället och det offentlig

Under avtalstiden ansvarar Borgholms kommun:
-

att finansiera 25 % tjänst i form av Folkhälsosamordnare till Fryshuset. Kommunal
delfinansiering sker från när tjänsten är tillsatt.

-

att vara möjliggörare i etableringen av Fryshuset Kalmar län. Innebärande att lyfta
Fryshuset i alla relevanta frågor.

-

att Fryshuset ges möjlighet att halvårsvis kommunicera till Ksau.

-

att bistå med lokaler för att kunna genomföra arbetet i form av kontor.

-

att årligen avsätta en omkostnad på 20 000 kronor till aktiviteter för utvecklingsarbetet.

-

att kommunen bekostar rimliga trycksaker i samband med spridning av arbetet
kommunalt.

-

att kommunicera arbetet internt inom kommunala förvaltningar och externt till
medborgarna.

-

att bistå med relevanta kontaktuppgifter inom kommunen för att process arbetet ska
kunna drivas framåt.

Sammanfattad budget
Huvudman för verksamheten är Stiftelsen Fryshuset. Kostnaderna för arbetet delas enligt
följande. För arbetet av tjänst och OH kostnader står Borgholms kommun för en månatlig
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kostnad under avtalstiden till en kostnad 11673 kronor plus moms. Kommunens delfinansiering börjar när tjänsten tillsatts. Rekvirering sker kvartalsvis i efterhand.
Betalningsvillkor
30 dagar netto efter godkänd leverans/utfört arbete och faktura. Referensränta enligt
gällande lag. Som fakturadatum räknas det datum när fakturan ankommer respektive part.
Vid eventuella felaktigheter returneras fakturan för åtgärd.
Försäkring
Respektive part ska på egen bekostnad vidmakthålla erforderliga och lagstadgade
försäkringar.
Denna bilaga har upprättas i två (2) likalydande exemplar, varav båda samarbetspartners
erhåller ett ex.

Borgholm 2016-01-31

Borgholm 2016-01-31

Johan Oljeqvist
vd Fryshuset Stockholm

Ilko Corkovic (S)
kommunstyrelsens ordf

Lars-Gunnar Fagerberg
ekonomichef
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Lokal Folkhälso- och Trygghetsplan 2012-2015

AKTIVITETSPLAN 2012 – 2015
Den Lokala Folkhälso- och Trygghetsplanen är en övergripande plan som utgör grunden för
Borgholm kommuns arbete med folkhälso- och trygghetsfrågor. I planen har kommunen definierat
vilka mål, det vill säga VAD man vill uppnå. Dessa mål har formulerats i en aktivitetsplan.
Både den övergripande planen och aktivitetsplanen är beslutade av kommunfullmäktige
2012-06-18 §118
I aktivitetsplanen har kommunen tydliggjort HUR man vill uppnå målen, genom att bestämma
vilka aktiviteter och projekt kommunen ska arbeta med under de kommande åren fram till 2015.
Aktivitetsplanen är ett levande dokument vilket innebär att, vissa aktiviteter slutförs och andra
aktiviteter kommer till under perioden.
Folkhälso- och trygghetsrådet har beslutat att, en Barn- och ungdomsgrupp samt en Seniorgrupp
ska samordna arbetet med de olika aktiviteterna. Grupperna bestämmer vilka övriga aktörer som
kan, bör och/eller ska vara med i genomförandet.
Återkoppling av arbetet ska ske vid varje möte med Folkhälso- och trygghetsrådet.
Folkhälso- och trygghetsrådet ska följa upp och utvärdera de aktiviteter och projekt som
genomförs.
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MÅL 1 - Delaktighet och Inflytande i samhället
Mål

Ökad förståelse bland politiker
för folkhälso- och
trygghetsarbetet

Uppmärksamma ungdomars
initiativ och idéer
Verka för att alla medborgare
upplever delaktighet och
inflytande

Projekt/Aktivitet
 Politiker ska delta i utbildningar,
som rör folkhälso- och
trygghetsbegreppet
 Rapport från FTR ska vara en
stående punkt på
nämnder/styrelsers dagordning
 Arbetsgrupp/förslagslåda dit
ungdomar kan vända sig med
idéer och förslag.
 ”Nämnderna öppna för ungdomar
att delta vid något tillfälle”

Ökad jämlikhet i hälsa mellan
kvinnor och män

 Kartläggning av olika parametrar
vad gäller hälsan

Verka för aktiva pensionärer

 Aktivitetskväll för seniorer
 Aktivitetsbroschyr för seniorer
 Informationsmaterial om
Socialförvaltningen
 ”Kultur med nya ögon”

Ökad tillgång till kultur för att
främja hälsan
Ökat deltagande i
samhällsplaneringen

Vem

Tid

Uppföljning/Utvärdering
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MÅL 3 - Barn- och ungas uppväxtvillkor
Mål

Ett tydligt föräldraskap

Barn och ungdomar ska bli
sedda, hörda och mötas med
respekt
Samsyn och samordning kring
arbetet med barn och ungdomar

Projekt/Aktivitet
 Föräldrautbildning – fortsättning
på ”Värme och Ramar”
 Familjecentral Ungdomsmottagning
 Resultatet av LUPPundersökningen
 Samverkan mellan olika
verksamheter – skolor – politiker mötesforum

Hälsofrämjande skola/fritid

 Skolhälsovård – Elevhälsa
 Varierat utbud av aktiviteter i
skolan och på fritidsgårdarna

Barn och ungdomar ska ges
förutsättningar att delta i
föreningslivet

 ”Allskola” – alla ska kunna pröva
olika aktiviteter
 Ökat stöd till ledare inom
föreningslivet
 Nyrekrytering av ledare till
föreningslivet

Vem

Tid

Uppföljning/Utvärdering
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MÅL 5 - Miljöer och produkter
Mål

Ökad säkerhet för barn och
vuxna
Att alla tryggt kan besöka
allmänna platser och offentliga
lokaler oavsett tidpunkt, ålder,
kön eller etnisk tillhörighet
Främja ett ekologiskt hållbart
samhälle

Projekt/Aktivitet
 Trygghetsvandring och med den
som grund arbeta fram en
”Trygghetsguide”

 Kartläggning av kommunens
användning av ekologiska
produkter

Att kommunens medborgare
verkar för att ingen blir utsatt för
våld eller mobbing

 Seminarier, föreläsningar och
informationsinsatser

Minska olyckor i hemmet för
äldre

 Kartläggning av tjänster som
utförs idag kontra vilka tjänster
som efterfrågas

Vem

Tid

Uppföljning/Utvärdering

97

Lokal Folkhälso- och Trygghetsplan 2012-2015

MÅL 11 - Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel
Mål

Tillgången till tobak, alkohol och
narkotika samt dopingpreparat
ska minska
Drogfri uppväxtmiljö

Projekt/Aktivitet
 Revidera samt göra
kommunens ”Policy för
drogförebyggande arbete” känd
för politiker, i skolor och för
medborgarna
 Föreläsningar – information i
samverkan med föräldrar –
skolor – föreningar

Miljön runt ungdoms-aktiviteter
ska vara alkohol- och tobaksfri

 Tobaksfri Duo
 Kräva drogpolicy vid bidrag till
föreningar

Spelmissbruk inklusive data- och
nätspel

 Aktiviteter som anordnas för
ungdomar ska vara alkohol- och
tobaksfria
 Information i samarbete med
kunnig personal inom området

Vem

Tid

Uppföljning/Utvärdering
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 116

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-04-05

99-123

Dnr 2016/72-106 KS

Ansökan om medlemskap, SmåKom.
Vid dagens sammanträde lyfter ordförande Ilko Corkovic (S) frågan om
eventuellt medlemskap i SmåKom.
Avgiften är dels en fast avgift på 5 000 kr/år, dels en rörlig avgift på 2
kr/invånare/år.
Medlemskapet innebär bland annat att kommunen får tillgång till de
remissvar som SmåKom skriver, ca 5-10 per år. I dagsläget är det aktuell
med yttrande över Demokratiutredningen (SOU 2016:5), med svar i juni.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

ansökan om medlemskap i SmåKom.

att

anvisa medel i 2016 års budget för medlemsavgiften och rörlig avgift.

att

avsätta medel för medlemskapet i kommande budgetar.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 122

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-04-05

99-123

Dnr 2016/90-006 KS

Eventuell övergång till läsplattor.
Vid dagens sammanträde lyfts frågan om inköp av läsplattor till ledamöterna i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
I Borgholms kommun har kallelse skickats digitalt i ett antal år. Förutom
digital kallelse kopieras pappersexemplar upp inför varje sammanträde och
ledamöter och ersättare får första sidan av kallelsen skickad till sig som
påminnelse om sammanträdet och en del ledamöter som så begär får
pappersexemplar skickade via ordinarie post.
Inköp av läsplattor skulle förutom utveckling av kompetens och
effektivisering, även minska miljöpåverkan och på sikt minska porto- och
papperskostnad.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

gå över till läsplattor avseende kallelser och sammanträden i
kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott,
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.

att

uppdra till IT-chef Niklas Palmqvist att upprätta kostnadsförslag på
inköp av läsplattor till ledamöterna i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige samt ett antal extra läsplattor till tjänstgörande
ersättare.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2016-04-18

Utskriven av: Veronika Fredlund

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2016-03-15 - 2016-04-18

Riktning:

Inkomna

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.560

I

Landstingsfullmäktiges beslut 160224 § 6
Regionalt utvecklingsansvar

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2016-03-17
2015/208 106

Regionkommun - regionala utvecklingsansvaret i
Kalmar län
2016.580

I

Återrapportering KS 2016-03-21 Dnr 2015_239171 KS - skötesel av brandlarmsanläggningar.
Även skickat till ekonomiavdelningen

2016-03-21

Tobias Sellden

2015/239 171

KS meddelande

Veronika Fredlund

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Ansvarsfördelning av skötsel och
brandlarmsanläggningar i Borgholms kommun
2016.594

I

Förvaltningsrätten avslår överklagandet

2016-03-22

Förvaltningsrätten

2015/193 104

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

DOM

Riktlinjer för utbetalning av partistöd
2016.598

I

2016-03-23

2016.599

2016-03-23

Nyhetsbrev nr 1 2016

Marie-Louise Johansson

Intresseföreningen Ölands Norra

I

KS meddelande

INFORMATION

Beslut om 935 tkr i statsbidrag - karriärsteg för
lärare 2016/17.
Överlämnat till ekavd och utbildningsförv

Marie-Louise Johansson

Skolverket
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.607

I

2016-03-24

2016.608

Statsbidrag om 125 130 kronor till undervisning
under skollov 2016.
Överlämnat till utbildningsförv och ekonomiavd

Marie-Louise Johansson

Skolverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Dom - avslag på Lublins överklagande gällande
fullmäktiges beslut att förvärva Höken.

Marie-Louise Johansson

2016-03-24

Förvaltningsrätten i Växjö

2015/185 252

KS meddelande

DOM

Eventuellt förvärv av Höken 2
2016.684

I

2016-03-30

Beslutsmeddelande Statsbidrag för kommunal
vexenutbildning på gymnasial nivå och särskild
utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016,
ansökan 2. Skickat till Linda Kjellin, ek. avd.
Skolverket
Meddelande KS.

2016.685

Veronika Fredlund

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Länsstyrelsen avslår ansökan om sänkt hastighet Veronika Fredlund
på väg 136, Alböke.

2016-03-30

Länsstyrelsen i Kalmar län

2015/216 311

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - Ansökan om hastighetsbegränsning på
väg 136 vid Alböke, Borgholms kommun
2016.686

I

Länsstyrelsen avslår ansökan om sänkt hastighet, Veronika Fredlund
Gärdslösa väg 925.

2016-03-30

länsstyrelsen i Kalmar län

2015/229 311

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss-Ansökan om hastighetsbegränsning på
väg 925 vid Gärdslösa, Borgholms kommun
2016.689

2016-03-30

I

Cirkulär 16:9, PACTA, Överenskommelse om lön Veronika Fredlund
och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal
i beredskap (RiB 15) med Svenska
Kommunalarbetareförbundet. Skickat till
personalavdelningen.
SKL
Meddelande KS

CIRKULÄR
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Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.698

I

2016-03-31

Positionspapper - ett enat Sydsverige skapar ett
starkt Sverige.
ett ex var lämnat till KSO, KC och Hanna OlinNordenmarker

Regionförbundet i Kalmar län
Meddelande KS

2016.702

I

2016-03-31

Samordningsförbundet i Kalmar län

I

2016-04-01

2016.726

SKRIVELSE

Årsredovisning, Revisionsberättelse,
Veronika Fredlund
Revisionsrapport och brev till medlemmarna från
Samordningsförbundet i Kalmar län
Meddelande KS

2016.705

Veronika Fredlund

SKRIVELSE

Cirkulär 16:11, PACTA, ett övergripande ramverk Veronika Fredlund
för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter
och möjligheter, prop. 2015/16:135. Skickat till
personalavdelningen.
SKL

I

Meddelande KS

CIRKULÄR

Beslut Länsstyrelsen - avslag på begäran om
hastighetsbegränsning väg 136 Dödevi

Marie-Louise Johansson

2016-04-04

Länsstyrelsen i Kalmar län

2015/203 311

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - ansökan om hastighetsbegränsning väg
136 vid Dödevi
2016.728

I

2016-04-05

2016.756

Marie-Louise Johansson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

I

2016-04-06

2016.768

Information om utbetalning av 442 486 kronor
avseende år 2016.
Skickat till ekonomiavdelningen och säkerhetsoch utvecklingsstrateg Anders Sporrong.

KS meddelande

SKRIVELSE

Brev från Akademikerförbundet SSR gällande
kompetens och kvalitet i den sociala barn och
ungdomsvården.
Överlämnat till socialförvaltningen.

Marie-Louise Johansson

SSR

I

KS meddelande

INFORMATION

Skrivelse samverkande överförmyndare till SKL

Marie-Louise Johansson
Sidan 3 av 4
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Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016-04-07
2015/276 133

KS meddelande

SKRIVELSE

Gode män, ensamkommande flyktingbarn
2016.782

I

Fastställd vägplan för ombyggnad av väg 136
Ottenby-Borgholm, delen korsning vid Ekerum
Beslutet även skickat till SBF

2016-04-08

Trafikverket

2015/187 214

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Trafikplan Ekerum väg 136
2016.785

I

2016-04-11

Cirkulär 16:14, PACTA, nyheter och
sammanfattning av reglerna om registerkontroll i
arbetslivet. Skickat till personlaavdelningen.
SKL
Meddelande KS

2016.786

I

2016-04-11

2016.856

CIRKULÄR

Cirkulär 16:13, PACTA, förtydligande av
Veronika Fredlund
regelverk rörande traineejobb, utbildningskontrakt
och extratjänster. Skickat till HR-chef.
SKL

I

2016-04-15

2016.859

Veronika Fredlund

Meddelande KS

CIRKULÄR

Cirkulär 16:16, Vårpropositionen och
vårändringsbudgeten för år 2016

Veronika Fredlund

Sveriges kommuner och landsting

I

Meddelande KS

CIRKULÄR

BEAB 2016-04-13 § 58 - förstudie för
hamnverksamheten i Borgholms kommun.
Förstudien ska kunna presentera förslag till KS
och KF på en strategi för hamnarna avseende
investeringar, mål, driftsformer och organisation.

Veronika Fredlund

2016-04-15

BEAB

2016/92 550

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Hamnverksamheten i Borgholms kommun.
2016.862

I

Arbetsmiljön på logistikavdelningen, Ekbacka.

2016-04-15

BEAB

2016/93 043

Meddelande KS

Veronika Fredlund

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Utveckling av logistiktjänst (BEAB)
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2016-04-18

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2016-03-15 - 2016-04-18

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp

DELEGERINGSBESLUT

Veronika Fredlund

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.487

U

Publicering upphandling Ekbacka HVB-hem

Ilko Corkovic

2016-03-15
2016/66 059

DELEGERINGSBESLUT
Ekbacka HVB-hem; upphandling

2016.491

U

Attestlista 2016-03-14

Marie-Louise Johansson

2016-03-16
2014/237 002

DELEGERINGSBESLUT
Attestlista 2014-2018

2016.501

U

ELTEL Networsk Infranet - tillstyrkt tillstånd om Lars Gunnar Fagerberg
grävning
Trädgårdsgatan,Sandgatan,Fritidsgatan

2016-03-16

grävningstillstånd 2/2016

2016/3 002

Skickat ill Eltel 2016-03-16

DELEGERINGSBESLUT

Grävningstillstånd delegation
2016.569

I

Grannyttrande Rosenfors 15 Malmborgsgatan 6 Lars Gunnar Fagerberg
A nybyggnad av carport med förråd - ingen
erinran

2016-03-18
2016/2 002

Åter SBN 20160318

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttranden 2016
2016.570

I

Granyttrande Freja 10 nybyggnad av förskola ingen erinran

Lars Gunnar Fagerberg

Åter SBN 20160318

DELEGERINGSBESLUT

2016-03-18
2016/2 002

Grannyttranden 2016
2016.571

I

Grannyttrande Köping 1:98 Klockslätten 8
nybyggnad av förrådsbyggnad/bod - ingen
erinran

Lars Gunnar Fagerberg

Sidan 1 av 5
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I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016-03-18
2016/2 002

Åter SBN 20160318

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttranden 2016
2016.573

U

Beslut att skicka ut förenklad upphandling til
Ilko Corkovic
utsedda entreprenörer avseende tillbyggnad och
ändring til förskola i Parkvillan.

2016-03-18
2015/162 043

DELEGERINGSBESLUT
Förskola Centrala området Parkvillan

2016.579

U

2016-03-18

Beslut omsättning av 10 mkr

Marie-Louise Johansson

Ekonomiavdelningen

2016/69 045

DELEGERINGSBESLUT
Omsättning av lån 2016

2016.587

U

BORGHOLMS CITYFÖRENING
Lars Gunnar Fagerberg
PÅSKFIRANDE - tillstyrkt ansökan 2016-03-25-03-28 klockan 09:00-19:00 Storgatan från n och
s parken till hamnen, samt torget mellan ö och v
Kyrkogatan.

2016-03-21

Yttrande

2016/6 002

Skickat till polisen 2016-03-21

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.588

U

FILADELFIA Sandviks hamnplan- tillstyrkt
ansökan gällande Sång och musikgudtjänst
17:30-19:30 söndagar uner juli samt 7 augusti.

2016-03-21

Yttrande

2016/6 002

Skickat till polisen 2016-03-21

Marie-Louise Johansson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.589

U

BYGGSTÄLLNING, Storgatan 26, Svenssons Ur Lars Gunnar Fagerberg
och Optik - tillstyrkt ansökan 4/4 kl 15:00-24/4
klockan 18:00.

2016-03-21

Yttrande

2016/6 002

Skickat till polisen 2016-03-21

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.590

U

Borgholm Crusing - yttrande - tillstyrkt ansökan
21/5 18-22

2016-03-21

Yttrande

2016/67 002

Skickat till lst 2016-03-21

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Remiss - ansökan att anordna uppvisning med
motorfordon på väg
2016.591

U

Classig Chevy club - yttrande - tillstyrkt ansökan Lars Gunnar Fagerberg
1/7

2016-03-21

Yttrande

2016/67 002

Skickat till lst 2016-03-21

DELEGERINGSBESLUT
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I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Remiss - ansökan att anordna uppvisning med
motorfordon på väg
2016.592

U

2016-03-21

Skanova/Eriksson LSS AB - tillstyrkt
grävningstillstånd Köpingsvik Grönhags
Camping

Marie-Louise Johansson

grävningstillstånd 3/2016

2016/3 002

DELEGERINGSBESLUT
Grävningstillstånd delegation

2016.596

U

FALLSKÄRMSHOPP 26/3 ingen erinran.
påtalar att det är arrangörens och polisens
ansvar vad gäller säkerhet

2016-03-22

yttrande

2016/6 002

Skickat till polisen 2016-03-22

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.606

U

2016-03-23

Fullmakt gemensam upphandling Färsk fisk.
Kommunen deltar som option.

Ilko Corkovic

Delegationsbeslut Ilko

2016/1 059

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal 2016

2016.614

U

Eltel - tillstånd medges för grävabete utan för
Lantmännen Hamnvägen 28/3-13/5 ytåterställlning utförs avBorgholm Energi.

2016-03-24

grävningstillstånd 4/16

2016/3 002

Mailat sökanden 2016-03-24

Anders Heidenfors Enquist

DELEGERINGSBESLUT

Grävningstillstånd delegation
167624

K

2016-03-31

Skansentrampen/Öland Tvärs - yttrande - ingen Veronika Fredlund
erinran
Yttrande

2016/67 002

DELEGERINGSBESLUT
Remiss - ansökan att anordna uppvisning med
motorfordon på väg

2016.719

U

SANDVIKS HAMNKROG - tillstyrkt ansökan
gällande uteservering 2016-04-01--10-01. (obs
utanför tätorten)
A118.546/2016

2016-04-01

Yttrande

2016/6 002

Skickat till polisen 2016-04-01

Marie-Louise Johansson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.720

U

BORGHOLMS KÖK OCH BAR - tillstyrkt
ansökan om uteservering gågatuperioden 2016
ca 30/4-9/10.

2016-04-01

Yttrande

2016/6 002

Skickat till polisen 2016-04-01

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT
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I/U/K
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Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer
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Dokumenttyp

Ärendemening
Begagnande av allmän plats 2016
2016.833

U

STORA RÖRS TOTALFÖRSVAR yttrande utan Veronika Fredlund
erinran

2016-04-12

Yttrande

2016/6 002

Skickat till Polisen 2016-04-12

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.834

U

SOCIALDEMOKRATERNA 1:a maj-firande
ingen erinran

2016-04-12

Yttrande

2016/6 002

Skickat till Polisen 2016-04-12

Veronika Fredlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.835

U

LUNDEGÅRD yttrande utan erinran

2016-04-12

Yttrande

2016/6 002

Skickat till Polisen 2016-04-12

Veronika Fredlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.836

U

DIN MAT (MORMOR JULIA) tillstyrkt ansökan

2016-04-12

Yttrande

2016/6 002

Skickat till Polisen 2016-04-12

Veronika Fredlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.837

U

BÖDA IK yttrande, tillstyrks

2016-04-12

Yttrande

2016/6 002

Skickat till Polisen 2016-04-12

Veronika Fredlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.838

U

BENGT T ERIKSSON - tillstyrkt ansökan
gitarrspel på torget 160617-0813 må-tis,fre-lör
12-13 samt 160930-1001 12-13.

2016-04-12

Yttrande

2016/6 002

Skickat till Polisen 2016-04-12

Marie-Louise Johansson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.823

I

Beviljat transporttillstånd 2016-04-18--05-18.
Från Landsborgsvägen till Egby.

2016-04-14

Antes Lyft och Transport

2016/5 002

Skickat till polisen och Antes 2016-04-14

Marie-Louise Johansson

DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2016
2016.825

U

BYGGSTÄLLNING, Södra Långgatan 18
tillstyrks

2016-04-14

Yttrande

2016/6 002

Inskickat 2016-04-14/vfd

Veronika Fredlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
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Dokumenttyp

Ärendemening
2016.826

U

EVENTBYRÅN tillstyrkt ansökan

2016-04-14

Yttrande

2016/6 002

Inskickat 2016-04-14/vfd

Veronika Fredlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.828

U

HAKET yttrande, ansökan om uteservering
tillstyrks

2016-04-14

Yttrande

2016/6 002

Inskickat 2016-04-14/vfd

Veronika Fredlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.829

U

EBBAS BY THE SEA yttrande, tillstyrkt ansökan Veronika Fredlund
2016

2016-04-14

Yttrande

2016/6 002

Inskickat 2016-04-14/vfd

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.830

U

Rullskidtävling 3/7-16 - yttrande

2016-04-14

Yttrande

2016/67 002

Inskickat 2016-04-14/vfd

Veronika Fredlund

DELEGERINGSBESLUT

Remiss - ansökan att anordna uppvisning med
motorfordon på väg
2016.831

U

Fordonsanmälan ELT612 (skrotbil)

Marie-Louise Johansson

Skickad till Klara Johansson BEAB fvb till
Transportstyrelsen 2016-04-14/mlj

DELEGERINGSBESLUT

2016-04-14
2015/34 510

Lokala trafikföreskrifter - Transporttillstånd 2015
- flyttning av fordon - fordonsanmälan
2016.869
2016-04-18

U

Attestlista 2016-04-15

Lars Gunnar Fagerberg

Gäller FRÅN 2016-04-15

2014/237 002

DELEGERINGSBESLUT
Attestlista 2014-2018
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2016-04-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-04-05
§ 99 Begäran om del av statsbidrag, Kalmarsunds
Gymnasieförbund.
§ 100 Instifta utmärkelsen Ölandsglöd.
§ 101 Skrivelse gällande ersättning till personal på
gruppboende, Ölands FUB.
§ 102 Upphandling – ramavtal Vägmärken 2015.
§ 103 Höjd ersättning till gode män för ensamkommande
barn.
§ 104 Godkännande, redovisning av delegationsbeslut,
omsättning av lån.
§ 105 Förslag på avtal folkhälsosamordnare, Fryshuset.
§ 106 Information; Borgholms 200-årsjubileum.
§ 107 Utveckling av turist- och fritidsanläggning på
Kapelluddens Camping.
§ 108 Yttrande, samråd – detaljplan Högsrum 5:29
Centrala Rälla.
§ 109 Information; gestaltningsförslag för offentlig mark
invid rökeriet i Byxelkrok samt anspråk på medfinansiering
§ 110 Återställande av uppställningsplats, Ölanda
Flygplats.
§ 111 Information om polisens nya organisation samt
samverkansavtal.
§ 112 Fördjupad översiktsplan Djupvik-Lofta; överlämnat
ärende gällande Djupvik 1:2, (Djupviks Camping),
§ 113 Återrapportering, epostverktyg för olika typer av
utskick.
§ 114 Begäran om anvisning av medel, muddring Böda
och Byxelkrok.
§ 115 Eventuellt återtagande av beslut gällande
varuexponering och skyltning/trottoarpratare på Storgatan
i Borgholm.
§ 116 Ansökan om medlemskap, SmåKom.
§ 117 Skrivelse med synpunkter gällande Böda hamn.
§ 118 Skrivelse med synpunkter på kommunens
kostverksamhet.
§ 119 EXPO-mässa i Borgholms kommun.
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§ 120 Återrapportering av analys av kommunens
flyktingmottagande.
§ 121 Förskoleplatser sommartid.
§ 122 Eventuell övergång till läsplattor.
§ 123 Information från verksamheten.

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
2016-03-21
§ 9 Kulturföreningen Karneval ansöker om bidrag till
Experimentellt kulturarv Öland.
§ 10 Budget; kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.
§ 11 Information & reflektioner.
§ 12 Önskemål om skatepark på norra Öland.
§ 13 Information; Kallbadhuset i Borgholm.
§ 14 Kommunbesök Smålandsidrotten.
§ 15 Meddelanden.
§ 16 Träff med kulturföreningarna.

Borgholm Energi AB
2016-03-09
§ 30 Månadsuppföljning 2016 2016/1
§ 31 Årsredovisning 2015 2016/42
§ 32 Prissättningen inom kostverksamheten 2016/37
§ 33 Ansökan till EU:s havs- och fiskeriprogram 2014-2020 2015/205
§ 34 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen 2016/2
§ 35 Pågående och planerade VA-projekt 2016/9
§ 36 Vattensituationen Borgholms kommun 2016/24
§ 37 Avslutande av deponier i Borgholms kommun 2015/80
§ 38 Utredning av förråd för teknisk verksamhet 2015/186
§ 39 Kommunikationsstrategi 2016/40
§ 40 Projekt Kommunikation - rapport om kundbemötande och
service
2015/101
§ 41 Projekt Inköp och upphandling - slutrapport 2015/123
§ 42 Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun 2016/48
§ 43 Granskningsrapport Borgholm hamnverksamhet 2016/43
§ 44 Granskningsrapport Borgholm Energis internkontroll§ 325 Inköp av
mark tillhörande Köpinge-Kalleguta 2:7 för överföring genom fastighetsreglering till Köpinge 1:86 18
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2016-03-21
§ 45 Budget 2017
2016-04-04
§ 46 Upplåtelse av mark för prefabricerad förskola på Rödhaken 4, Borgholm

Borgholm Energi Elnät AB
2016-03-09

§ 4 Månadsuppföljning 2016 2016/1
§ 5 Årsredovisning 2015
§ 6 Kommunikationsstrategi
2016/42

