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Ordförande

/
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Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningskontoret i Borgholm ……/…… 2016

___________________________________________________________________________
ÄRENDEN
1

INFORMATIONSÄRENDEN
Information från verksamheten

2

Budgetuppföljning 2016; preliminär uppföljning för hela kommunen
skickas senare i veckan.

3

BESLUTSÄRENDEN
Överföring från drift- och investeringsbudget 2015 till drift- och
investeringsbudget 2016 samt förändring i driftbudget 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-05-03 § 171 kommunstyrelsen
att godkänna budgetöverföringar och förändring i driftbudget.
Beslutas av kommunstyrelsen.

Sid

2016/8

2015/44

5-6

4

Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-05-03 § 172 kommunstyrelsen (för att säkerställa utkvittering av medel under semester och
sjukdom)
att bemyndiga föreslagna personer – två i förening - att utkvittera
bankmedel, fondmedel och på plusgiro innestående medel.
att delegera till t f kommunchef att utse behörigheter vid förändringar
med anledning av ledigheter inom ekonomiavdelningen.
Ersätter tidigare beslut § 15/14.
Beslutas av kommunstyrelsen.

2014/236

7

5

Delegation utbetalning ekonomiskt bistånd, flyktingsamordnare,
integrationssamordnare/-handläggare
Förslag från t f arbetsmarknadschef Ola Davidsson.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/103

8

6

Begäran om anvisning av medel, ombyggnation Murargatan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-03 § 170
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av
medel godkänna att Borgholm Energi tilldelar uppdraget till
anbudsgivare A att på totalentreprenad utföra ombyggnation av
Murargatan.

2015/221

9-10

2
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-05-03 § 170 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anvisa projektet ytterligare 950 tkr, vilket är mellanskillnaden mellan
uppskattad kostnad 2 mkr och verklig kostnad för utförande om totalt
2,95 mkr, i detta innefattas kontraktssumma och byggherrekostnader.
att finansiering sker med av Regeringen tilldelade medel (50 mkr) som är
kopplat till kommunernas flyktingsituation enligt tidigare fullmäktigebeslut, samt de kravstående 150 tkr från etapperna gällande matsal,
ventilation och krypgrund.
Beslutas av kommunfullmäktige
7

Begäran om anvisning av medel, arbetsmiljöåtgärder Åkerboskolans
garage/kontor, Löttorp 3:33
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-05-10 § 196 kommunstyrelsen
att godkänna föreslagna arbetsmiljöåtgärder om 48 tkr.
att medel anvisas från 2016 års investeringsbudget projekt Ombyggnad
Åkerboskolans kök.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/94

11

8

Begäran om anvisning av medel, planteringskärl Borgholms hamn
och centrala Borgohlm
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-04-12 § 148 kommunstyrelsen
att godkänna inköp av 20 planteringskärl.
att anvisa 165 500 kronor ur investeringsbudget 2016, infrastrukturgata/park.
att uppdra till Borgholm Energi att beställa 20 planteringskärl.
Det noteras att för att få en helhetsbild i kommunen bör en del av planteringskärlen ska fördelas ut till kommunens övriga tätorter.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/98

12-13

9

Äskande tilläggsbudget, förbättra arbetsmiljön Köpings skolkök
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-05-10 § 194 med ändring
av sitt beslut § 95/2016 kommunstyrelsen
att begära 700 tkr i tilläggsbudget till arbetsmiljöåtgärder i Köpings
skolkök.
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta
att arbetsmiljöåtgärderna i sin helhet får verkställas först efter att genomförd utredning gällande ombyggnation till tillagningskök är utförd och
beslut om eventuell ombyggnad av skolkök till tillagningskök fattats.
att godkänna att en mindre del av beloppet får användas till punktinsatser
utifrån framtagen tjänsteskrivelse som ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-24, vilka kan verkställas i avvaktan
på beslut om eventuell ombyggnad av skolköket till tillagningskök.
Beslutas avkommunstyrelsen vad gäller de två sista att-satserna.
Beslutas av kommunfullmäktige vad gäller tilläggsbudget

2016/23

14-15

10

Äskande av tilläggsbudget - Utveckling av logistiktjänst (BEAB)
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-05-10 § 193 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Borgholm Energis begäran tilläggsbudget om 111 tkr för år
2016 för genomförandet av överföring av del av kommunförrådet till
logistikavdelningen på Ekbacka.
Beslutas av kommunfullmäktige

2016/93

16

3
11

Godkännande av uppförande av avsaltningsanläggning i Sandvik,
Borgholm Energi AB
Styrelsen för Borgholm Energi återremitterade 2016-05-11 § 74 ärendet för
att precisera kostnaderna. Styrelsen behandlar ärendet igen 23 maj och
kommer därefter att skicka paragrafen direkt till kommunstyrelsens
ledamöter.
I denna paragraf kommer styrelsen att begära att kommunfullmäktige
godkänner att en avsaltningsanläggning uppförs i Sandvik.
Beslutas av kommunfullmäktige

2016/122

17-24

12

Fråga om tillämpning av avfallstaxa
Borgholm Energi AB efterfrågar tillämpning av avfallstaxan i ett specifikt
fall.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-05-03 § 168 kommunstyrelen
att tillämpa avfallstaxan enligt förslag.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/105

25-26

13

Ställningstagande om bildande av Gemensamt Arkivcentrum.
Kalmar kommun efterfrågar kommunens ställningstagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-05-03 § 159 kommunstyrelsen
att avvakta deltagande i Gemensamt Arkivcentrum.
Beslutas av kommunstyrelsen.

2015/85

27-38

14

Granskningsrapport - hamnverksamheten
Revisorerna vill ha kommunens svar 26 maj.
Förslag till svar bifogas.
Beslutas av kommunstyrelsen.

2016/51

39-57

15

Granskningsrapport - Demokratiska processen i kallelser och
protokoll.
Revisorerna vill ha kommunens svar 26 maj.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-05-03 § 158 kommunstyrelsen
att överlämna kommunledningskontorets redogörelse till revisorerna som
kommunstyrelsens svar på revisorernas synpunkter.
att uppdra till kommunledningskontoret att initiera arbetet med protokollsmallar och tjänsteskrivelser i enlighet med revisorernas förslag.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/50

58-79

16

Nämndsmål för kommunstyrelsen.
Beslutas av kommunstyrelsen

2015/138

80-81

17

Motion (Eddie Forsman M) - Livskvalitet - bra boendemiljö året om
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-05-03 § 174 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen m h t att underhållet av befintliga fastigheter bör
prioriteras.
Beslutas av kommunfullmäktige

2015/172

82-83

4
18

Motion (Stig Bertilsson och Peder Svensson C) - om att delar av de
statliga pengarna ska användas till behovet av äldreomsorgsplatser
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-05-03 § 176 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Beslutas av kommunfullmäktige

2016/19

84-85

19

Motion (Lasse Leijon SD) - bidrag till kommunens kobönder
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-05-03 § 175 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå moitonen då kommunen enligt Kommunallagen inte får ge bidrag
till enskilda.
Beslutas av kommunfullmäktige.

2015/262

86-87

20

Medborgarförslag (Britt-Maria Soltorp och Gunnar Hammarsten) utbyggnad av va-nätet Bäckalundsområdet (norra Öland)
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2016-04-28 § 98 kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till aktuell VA-planering.
Beslutas av kommunfullmäktige

2015/269

88-94

21

Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - tillsyn av Rengörings-/
sotningsverksamhet.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2016-04-28 § 97
att kommunfullmäktige uppdrar åt Ölands Kommunalförbund att utreda
om sotningsverksamheten och brandskyddskontrollen ska genomföras
av en och samma aktör eller skiljas på olika aktörer.
Ett medborgarförslag ska bifallas eller avslås – det blir i det här fallet
kommunstyrelsen som får avgöra. I annat fall ska kommunstyrelsen låta
utreda innan medborgarförslaget behandlas.
Beslutas av kommunfullmäktige

2015/8

95-98

22

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut

2016/9

99-107

_ _ _ _ _Skickas digitalt 2016-05-17
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 171

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-03

158-183

Dnr 2015/44-041 KS

Överföringar från drift- och investeringsbudget 2015 till drift och
investeringsbudget 2016 samt förändring i driftbudget 2016.
I tjänsteskrivelse 2016-04-25 föreslår ekonomiavdelningen att godkänna
förslagna budgetöverföringar från 2015 till år 2016.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna nedanstående budgetöverföringar från 2015 till år 2016,
gällande investeringsbudget och driftbudget samt förändringar i
driftbudget 2016 som medför ändring av nämndernas budgetramar.

Överföring investeringsbudget från 2015 till 2016
• Runsten, investeringsbudget 2015, 2 500 tkr. Förbrukat under 2015, 433
tkr. Överflytt av medel till 2016 års investeringsbudget: 2 067 tkr.
• Höken 2, investeringsbudget 2015, 10 000 tkr. Förbrukat under 2015,
8 018 tkr. Överflytt av medel till 2016 års investeringsbudget: 1 982 tkr.
• Brygga Hamnvägen, investeringsbudget 2015, 2 624 tkr. Förbrukat under
2015, 1 236 tkr. Överflytt av medel till 2016 års investeringsbudget: 1 388
tkr.
• Avsmalnad Hamnvägen, investeringsbudget 2015, 1 202 tkr. Förbrukat
under 2015, 0 tkr. Överflytt av medel till 2016 års investeringsbudget:
1 202 tkr.
• Hamnar - zinkanoder, investeringsbudget 2015, 300 tkr. Förbrukat under
2015, 0 tkr. Överflytt av medel till 2016 års investeringsbudget: 300 tkr.
• Sjöstugan, investeringsbudget 2015, 274 tkr. Förbrukat under 2015, 0 tkr.
Överflytt av medel till 2016 års investeringsbudget: 274 tkr.
Överföring driftbudget från 2015 till 2016
Miljö- och hållbarhetsberedningen överföring av 83 tkr till verksamhetsåret
2016.
Motiveringen är framförallt att år 2016 kommer att ägnas åt framtagande av
ett sammanhållet styrdokument – ett handlingsprogram för miljö- och hållbar
utveckling. Se bilaga 1.
Förändringar i driftbudget 2016:
• Löneökning 3 månader 199 tkr är budgeterat på teknisk service. Löneökningen bör utfördelas enligt följande: socialnämnden 41 tkr, utbildnings-

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-03

158-183

nämnden 80 tkr, kommunstyrelsen 78 tkr. Medför förändring av respektive
nämnds totala budgetram med motsvarande summa.
• Inför budget 2016 har fördelningen ändrats på teknisk service avseende
elkostnader. Kommunstyrelsen har fått utökade kostnader motsvarande
575 tkr och socialnämndens kostnader har minskat med motsvarande belopp. Medför förändring av budgetramar för kommunstyrelsen och socialnämnden med 575 tkr.
• Intäkterna för ambulansstation 350 tkr och bassängen på Ekbacka 600 tkr
bör flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen, totalt 950 tkr.
Medför en förändring av kommunstyrelsen respektive socialnämndens
budgetram.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 172

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-03

158-183

Dnr 2014/236-002 KS

Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro.
Till dagens sammanträde finns förslag att även bemyndiga t f ekonomichef
Linda Kjellin att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro, för att säkerställa
utkvittering av medel under semester och sjukdom.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

från och med 2016-06-01 bemyndiga kommunstyrelsens ordförande
Ilko Corkovic med kommunstyrelsens vice ordförande Sofie Loirendal
som ersättare, t f kommunchef Lars Gunnar Fagerberg, t f
ekonomichef Linda Kjellin, controller Mattias Sundman samt
ekonomiassistent Berit Johansson med ekonomiassistent Viola
Ottosson som ersättare, att - med två i förening – för Borgholms
kommuns räkning utkvittera bankmedel, fondmedel och på plusgiro
innestående medel.

att

delegera till t f kommunchef Lars Gunnar Fagerberg att utse
behörighet att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro vid
förändringar med anledning av ledigheter inom ekonomiavdelningen.

Beslutet ersätter tidigare kommunstyrelsebeslut § 15/14.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

8
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

1 (1)

2016-04-20
Handläggare

Ert datum

Ola Davidsson
Tf. Administrativ chef

2016-04-20

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Delegation utbetalning ekonomiskt bistånd
Förslag till beslut
att

delegera till funktionerna flyktingsamordnare,
integrationssamordnare/-handläggare att vid de så kallade ”glappen”
betala ut ekonomiskt bistånd till kommunplacerade nyanlända.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsavdelningens flyktingsamordnare har, enligt KS-beslut Dnr
2012/4-002 2012-01-24 , delegation på att betala ut ekonomiskt bistånd till
nyanlända i det så kallade ”glappet” (tiden mellan kommunplacering och
utbetalad etableringsersättning). Då en tjänst som integrationshandläggare har
tillkommit 2016 och benämningen på verksamhetens funktioner som hanterar
ekonomiskt bistånd kan variera över tid, så behöver delegationen uppdateras
med nytt beslut.

Ola Davidsson
Tf. Administrativ chef
Arbetsmarknadsavdelningen

Beslutet ska skickas till

Postadress

Telefon

Box 52
387 21 BORGHOLM

Telefon 0485-881 99

Telefax

e-mail / www

Epost: ola.davidsson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 170

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-03

158-183

Dnr 2015/221-298 KS

Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, ombyggnation
Murargatan.
I tjänsteskrivelse 2016-04-22 redogör gruppchef fastigheter Tobias Selldén
för ärendet.
Det har under en lång tid varit problem med Strömgårdens innemiljö. Sedan
år 2010 har fastighetsavdelningen tillsammans med verksamheten försökt få
ordning på innemiljön i lokalerna. Innemiljön är att betrakta som ett
arbetsmiljöproblem för verksamhetens personal.
Borgholm Energi har enligt kommunstyrelsebeslut 2014-08-26 fått i uppdrag
att utreda arbetsmiljöproblemen på Strömgården samt att ta fram en
kostnadskalkyl för de åtgärder som akut påverkar inomhusmiljön.
Utredningen har utförts av Conservator AB och har resulterat i en rapport
som pekar på de problem som finns i byggnaden. I samråd med
Conservator, socialförvaltningen, verksamheten och Borgholm Energi har en
sammanställning av dessa åtgärders utförts. En prioritering har gjorts där de
brister som påverkar inomhusmiljön är prioriterade (etapp 1). Det är dessa
punkter som den här skrivelsen avser. Åtgärder/brister med lägre
prioriteringsgrad (etapp 2 och 3) såsom bristande underhåll utvändigt, slitna
ytskikt invändigt m m innefattas inte av tidigare framlagda kostnader. Men
bör på sikt åtgärdas för att inte dessa brister ska leda till följdskador som i
vissa fall kan påverka både byggnad och inomhusmiljö på ett negativt sätt.
Etapper gällande:
• Matsal, utfackningsvägg rivning, sanering och återuppbyggnad.
• Fullständig rengöring och genomgång av ventilationssystem.
• Åtgärder i krypgrund
är till stor del utförda med av kommunstyrelsen beslutade medel om 600tkr
2015-09-22 § 168.
Kvarstår gör åtgärder i krypgrund som avses kunna utföras under våren/
sommaren 2016.
Kostnader för hittills upparbetat samt kommande kostnader för dessa etapper
beräknas uppgå till ca 450 000kr.
Etappen gällande sanering och renovering av Hus E avslogs tidigare av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 § 306.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 § 188 att godkänna omedelbar
igångsättning av etappen gällande sanering och renovering av hus E.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-14 § 48 godkännar avsatta medel
för projektet (2,0mkr).

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-03

158-183

Finansiering av åtgärderna sker genom ianspråktagande av de av
Regeringen tilldelade medel som är kopplat till kommunernas
flyktingsituation.
Projektering och annonsering gällande upphandling har utförts, sista dag för
anbud var 2016-04-19. Anbudsöppning och utvärdering har genomförts
2016-04-20. Anbudsgivare A innehar lägsta pris enligt utvärderingsmodell i
förfrågningsunderlag.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av
medel godkänna att Borgholm Energi tilldelar uppdraget till
anbudsgivare A att på totalentreprenad utföra ombyggnation av
Murargatan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att

anvisa projektet ytterligare 950 tkr, vilket är mellanskillnaden mellan
uppskattad kostnad 2 mkr och verklig kostnad för utförande om totalt
2, 95 mkr, i detta innefattas kontraktssumma och byggherrekostnader.

att

finansiering sker med av Regeringen tilldelade medel (50 mkr) som är
kopplat till kommunernas flyktingsituation enligt tidigare
fullmäktigebeslut, samt de kravstående 150 tkr från etapperna
gällande matsal, ventilation och krypgrund.

Deltagande i beslutet
Marcel van Luijn (M) deltar inte i beslutet.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 196

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-10

185-201

Dnr 2016/94-043 KS

Begäran om anvisning av medel, arbetsmiljöåtgärd Åkerboskolans
garage/kontor, Löttorp 3:33.
Borgholm Energis styrelse beslutade 2016-04-13 § 62 föreslå
kommunstyrelsen att för år 2016 tilläggsbudgetera 48 tkr för att åtgärda
bristerna i arbetsmiljön på Åkerboskolans garage/kontor.
Av beslutet framgår att efter genomförd skyddsrond i lokalen behöver
åtgärder gällande arbetsmiljön genomföras enligt nedan.
1. installera EX-ventilering av utrymme för färg och kem. Kostnad ca 5 000
kronor.
2. Installera en värmepump för att uppnå lämplig temperatur i lokalen. Kostnad ca 25 000 kronor.
3. Installera en frånluftfläkt på tak ovan garagedel, rördragning frånluft till
kontor samt tallriksventiler i yttervägg för tilluft. Kostnad ca 18 000 kronor.
Vid dagens avstämningsmöte med Borgholm Energi AB diskuteras ärendet
och det noteras att medel kan anvisas ur pågående investeringsprojekt.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, i samband med
avstämningsmötet, föreslå kommunstyrelsen
att

godkänna föreslagna arbetsmiljöåtgärder om 48 tkr.

att

medel anvisas från 2016 års investeringsbudget projekt Ombyggnad
Åkerboskolans kök.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

12

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 148

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-04-12

124-152

Dnr 2016/98-311 KS

Begäran om godkännande av förslag och anvisning av medel,
planteringskärl Borgholms hamn och centrala Borgholm.
I tjänsteskrivelse 2016-04-04 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
kommunstyrelsen godkänner kostnaden och anvisar medel ur
investeringsbudget 2016, infrastruktur-gata/park samt uppdrar till Borgholm
Energi AB att beställa 20 planteringskärl till Borgholms hamn.
Av skrivelsen framgår att just nu pågår ombyggnationen av Borgholms hamn
vilket innebär stora förändringar för hamnmiljön i Borgholm. Fler
verksamheter än någonsin tidigare kommer att finnas på Sjötorget i år. I Gula
paviljongparken byggs en ny scen för konserter och framträdanden. I
samband med att hamnmiljön lyfts aktualiseras även andra behov, såsom
planteringskärl. Idag inramas Sjötorget av återanvända betongkärl som
målats. Dessa varierar i olika storlekar och former.
För att få bättre samstämmighet med resten av Borgholm föreslås därför att
kommunen köper in likadana kärl som används för planteringar på torget
samt Storgatan sedan flertalet år. Planteringskärlen är av kraftig dimension
som passar den storskaliga miljön i hamnen och kommer att förses med
Borgholms kommunvapen. Totalkostnaden för 20 stycken planteringskärl
inklusive kommunvapenemblem har offererats på 165 500 kronor, kärlen
kostar 7 950 kronor/st. Planteringskärlen kommer att verka som en röd tråd
genom Storgatan samt på Vedkajen, Sjötorget samt i Yttre hamnen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna inköp av 20 planteringskärl.

att

anvisa 165 500 kronor ur investeringsbudget 2016, infrastrukturgata/park.

att

uppdra till Borgholm Energi att beställa 20 planteringskärl.

Det noteras att för att få en helhetsbild i kommunen bör en del av
planteringskärlen ska fördelas ut till kommunens övriga tätorter.
________________________________

Utdragsbestyrkande

13 TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

1 (1)
Beteckning

2016-04-04

Handläggare

Åsa Bejemar

Inköp av planteringskärl till Borgholms hamn
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Att godkänna kostnaden och anvisa medel ur investeringsbudget 2016,
infrastruktur - gata/park samt uppdra till Borgholm Energi AB att beställa 20
planteringskärl till Borgholms hamn
_____________________________________

Sammanfattning av ärendet
I samband med ombyggnationen av Borgholms hamn föreslås inköp av nya
planteringskärl. Det kärl som föreslås är samma som används på Storgatan och
torget. Totalkostnaden för 20 stycken planteringskärl inklusive kommunvapenemblem
har offererats på 165 500 SEK, kärlen kostar 7950 SEK/st.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2016-04-04
2. Produktblad planteringskärl
3. Offert
Ärendet
Just nu pågår ombyggnationen av Borgholms hamn vilket innebär stora förändringar
för hamnmiljön i Borgholm. Fler verksamheter än någonsin tidigare kommer att finnas
på Sjötorget i år. I Gula paviljongen-parken byggs en ny scen för konserter och
framträdanden. I samband med att hamnmiljön lyfts aktualiseras även andra behov,
såsom panteringskärl. Idag inramas Sjötorget av återanvända betongkärl som målats.
Dessa varierar i olika storlekar och former.
För att få bättre samstämmighet med resten av Borgholm föreslås därför att man
köper in likadana kärl som används för planteringar på torget samt Storgatan sedan
flertalet år. Planteringskärlen är av kraftig dimension som passar den storskaliga
miljön i hamnen och kommer att förses med Borgholms kommunvapen.
Totalkostnaden för 20 stycken planteringskärl inklusive kommunvapenemblem har
offererats på 165 500 SEK, kärlen kostar 7950 SEK/st. Planteringskärlen kommer att
verka som en röd tråd genom Storgatan samt på Vedkajen, Sjötorget samt i Yttre
hamnen.
Lars-Gunnar Fagerberg

Åsa Bejemar

TF Kommunchef

Arkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress
Samhällsbyggnad
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Stadshuset
Östra kyrkogatan 10
Org nr: 212000-0795

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

§ 194

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-10

185-201

Dnr 2016/23-043 KS

Begäran om tilläggsbudget; förbättra arbetsmiljön Köpings skolkök.
Borgholm Energi AB överlämnar 2016-01-14 § 10 ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Av beslutet framgår att skyddsrond 2015-12-11 visar på flera brister i köket
- mattan har legat i köket mycket lång tid och dess beskaffenhet visar på en
pågående fuktskada. Mattan har också limsläpp på uppviket på ett antal
ställen och en skarv/svets har spruckit.
- vid dörren finns en stark mikrobiell doft.
- det finns också en stark kemisk doft i köket.
- fläktaggregatet som reglerar inomhusluften är föråldrat och har passerat
bäst före datum vilket gör att luft som inte borde komma in i köket ändå gör
det.
- aggregat behöver bytas.
I samband med åtgärderna bör köket göras om till ett tilllagningskök, vilket
hanteras i eget ärende Dnr 2016/24.
Av tjänsteskrivelsen framgår att kostnaden för åtgärderna uppskattas till ca
700 tkr.
T f ekonomichef Linda Kjellin redogjorde vid sammanträde 2016-03-08 för att
det under investeringsposten Ospec fastigheter finns medel att anvisa.
Det noterades att ärendet behandlas som anvisning av medel och inte som
begäran om tilläggsbudget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-03-08 § 95
kommunstyrelsen
att anvisa 700 tkr som mindre åtgärd ur kommunstyrelsens investeringsbudget 2016 konto Ospec fastigheter.
Vid sammanträdet konstaterades att åtgärden utförs i samband med
eventuell ombyggnad av Köpings skolkök till tillagningskök i enlighet med
förslag som behandlas under Dnr 2016/24.

Vid dagens sammanträde diskuteras ärendet tillsammans med Borgholm
Energi AB:s begäran om ombyggnation av Köpings skolkök till tillagningskök.
Då kommunledningen förespråkar att ärendet gällande ombyggnaden ska
föranledas av utredning av behov av portioner och att eventuell ombyggnad
tidigast kan ske under år 2017, bör ärendet gällande arbetsmiljöåtgärderna
avvakta denna utredning och kommande beslut.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-10

185-201

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i samband med avstämningsmötet
och med ändring av sitt tidigare beslut § 95/2016, föreslå kommunstyrelsen
att

begära 700 tkr i tilläggsbudget till arbetsmiljöåtgärder i Köpings
skolkök.

Vidare föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen besluta
att

arbetsmiljöåtgärderna i sin helhet får verkställas först efter att
genomförd utredning gällande ombyggnation till tillagningskök är
utförd och beslut om eventuell ombyggnad av skolkök till
tillagningskök fattats.

att

godkänna att en mindre del av beloppet får användas till
punktinsatser utifrån framtagen tjänsteskrivelse som ska presenteras
vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-24, vilka kan
verkställas i avvaktan på beslut om eventuell ombyggnad av
skolköket till tillagningskök.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 193

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-10

185-201

Dnr 2016/93-043 KS

Äskande av tilläggsbudget, överföring av del av kommunförrådet till
logistikavdelning f d ”Ekbacka kök”.
Borgholm Energis styrelse beslutade 2016-04-13 § 59 att
- hanteringen av förnödenheter överförs från förrådet för teknisk service
”kommunförrådet” till logistikavdelningen på Ekbacka kök.
- föreslå kommunstyrelsen godkänna tilläggsbudget på 111 tkr.
Sammanfattning av ärendet.
Logistikavdelningen finns idag på nedlagda Ekbacka kök och står för
hanteringen av separata livsmedel till äldreomsorgen i centrala Borgholm och
Köpingsvik. Verksamheten utgörs av en 50 % tjänst som faktureras
socialförvaltningen för orderhantering, inköp, paketering och leverans av
separata livsmedel för frukost och mellanmål, Utkörning av varor sker på
fonsdagar och fredagar.
Det är möjligt att utveckla verksamheten och därmed avlasta förrådet på
gata-park. Genom att flytta försäljningen av förnödenheter (sopsäckar,
diskmedel, engångsartiklar med mera) till logistikavdelningen är det möjlighet
att minska förrådets lageryta inför deras eventuella flytt. Beställning av
samtliga varor görs till logistikavdelningen som sedan levererar dem till
verksamheterna.
I en fortsatt utveckling av logistikavdelningen kan arbetskläder och
arbetsskor till samtliga enheter administreras genom logistikavdelningen.
Konsekvenser
Med en enhet som har lager på varor i stället för två, minskar
administrationen, både för vaktmästarna som utgår från Ekbacka och i och
med att det blir färre fakturor som ska hanteras. Samarbete med
upphandlingsenheten kan utvecklas för att ännu bättre säkerställa
avtalstroheten och det blir möjlighet att ta emot praktikanter från
arbetsmarknadsavdelningen.

Vid dagens avstämningsmöte med Borgholm Energi AB diskuteras ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, i samband med
avstämningsmötet, föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna Borgholm Energis begäran tilläggsbudget om 111 tkr för år
2016 för genomförandet av överföring av del av kommunförrådet till
logistikavdelningen på Ekbacka.

_____________________________
Utdragsbestyrkande
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§ 74

Dnr 2016/74

Uppförande av avsaltningsanläggning, Borgholms kommun
Styrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att precisera kostnaderna.

Sammanfattning av ärendet
Sommaren 2016 förväntas ett produktionsunderskott i på 1000 till 2000 kbm/dygn under
juli månad för Köpingsviks vattenverk. Det finns en risk för fortsatt begränsad
leveranskapacitet under hösten, vilket kan resultera i stora problem under sommaren
2017, om åtgärder inte vidtas. Bakgrunden är att grundvattennivåerna är historiskt låga
samt att återhämtningen av täkterna genom tillrinning har uteblivit. Infiltrationsperioden är
på sitt slut gällande säsongen 2015-2016 och endast 23% (215 000 kbm mot 900 000 kbm)
av den normala mängden vatten har under denna period infiltrerats de täkter som förser
Köpingsviks vattenverk. Nästa infiltrationsperiod (2016-2017) förväntas starta i oktober
2016 och om utfallet av den perioden visar på lika dålig tillrinning i våra täkter är
möjligheterna att vidta åtgärder till sommaren 2017 i princip obefintliga. Av den
anledningen är det av yttersta vikt att agera nu, innan nästa infiltrationsperiod börjar.
För att säkra leveransen inför sommaren 2016 samt 2017 har flera olika lösningar utretts.
Arbetet har påbörjats med de åtgärder som identifierats som realistiska. Detta innefattar
leverans från befintliga täkter, hitta nytt infiltrationsvatten, nya vattentäkter, dra en
sjöledning från fastlandet, leverans i lastbil samt möjligheten att uppföra ett
avsaltningsverk.
Avsaltning
Möjligheten att avsalta bräckt vatten från Östersjön har utretts. Tekniken är beprövad i
större skala, bl.a. i Mellanöstern och Spanien där avsaltning av havsvatten är en
betydelsefull del av vattenproduktionen. Studiebesök har gjorts hos Region Gotland som
efter resultatet av tidigare pilotförsök beslutat och påbörjat anläggningen av ett
avsaltningsverk i Herrvik som ska stå klart i juli 2016. Resultatet av dessa studier har visat
att avsaltning är en lösning som kan stå färdig inför sommaren 2017.
Lokalisering
I utredningen om att hitta en lämplig placering för ett avsaltningsverk har inriktningen varit
att hela verkets produktionskapacitet ska vara möjlig att distribuera i ledningsnätet året
runt utan omfattande åtgärder i ledningsnätet, för att möjliggöra avlastning av befintliga
vattentäkter. Det har också varit av vikt att distributionen från verket inte hindrar
distributionen från våra idag befintliga verk vid uttagstoppar i nätet. De placeringar som
Justerare

Utdragsbestyrkande

18

PROTOKOLL
Borgholm Energi AB
2016-05-11

§ 74 fortsättning
har identifierats som möjliga och utretts är Sandvik, Kåreham och Stora Rör. Den plats som
har identifierats som mest lämplig är Sandvik.
Upphandling
På grund av att utförandetiden är hårt tidspressad kommer de upphandlingar som krävs
gällande bland annat utredning, projektering och utförande att ske under förenklat
förfarande. Bakrunden till detta är dels risken för störningar i samhällsviktig funktion och
dels att situationen med den minskade produktionskapaciteten inte har varit förutsägbar.
Upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn, LUF, skulle
innebära att anläggningen inte hinner uppföras för drift före sommaren 2017.
Tidplanen för genomförandeentreprenaden sträcker sig från den 30:e juni till april 2017.
WSP har uppskattat projektkostnaden för ett avsaltningsverk som kan processa 3000
kubik/dygn samt för ett som kan leverera 1500 kubik/dygn. Ett alternativ är att uppföra ett
verk på 1500 kubik/dygn, där det finns möjlighet att vid behov utöka kapaciteteten.
Kostnaderna utreds vidare.

Dagens sammanträde
VA Anders Lindholm och ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet.
Ordföranden konstaterar att styrelsen är överens om att ett verk bör uppföras och att
arbetet med övriga lösningar som också bidrar till en ökad vattenproduktion ska fortsätta
med fortsatt intensitet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att återremittera ärendet
för att till ett extra styrelsemöte den 23 maj komplettera beslutsunderlaget gällande
kostnader samt hur mycket ett avsaltningsverk ska kunna leverera för att möta förväntat
produktionsunderskott. Ett komplett beslutsunderlag kan då överlämnas till
kommunstyrelsen den 24 maj.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-05-10
Projektbudget, upprättad av WSP, 2016-05-11

Justerare
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Tjänsteutlåtande
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Avdelning: Vatten och Avlopp
Handläggare Markus Wertwein-Ros
E-post: markus.wertwein@borgholm.se
Tel: 0485-883 20

Sida 1

2016/74

Mottagare: Styrelsen Borgholm Energi

Avsaltningsanläggning - investeringsbudget
Förslag till beslut
1. Styrelsen för Borgholm Energi AB föreslår kommunfullmäktige godkänna att en
avsaltningsanläggning uppförs i Sandvik, Borgholms kommun
2. Styrelsen för Borgholm Energi AB godkänner investeringsbudgeten på …mkr

Sammanfattning av ärendet
Sommaren 2016 förväntas ett produktionsunderskott i på 1000 till 2000 kbm/dygn under
juli månad för Köpingsviks vattenverk. Vi befarar även att leveranskapaciteten kommer att
möta efterfrågan i december 2016, vilket kan resultera i stora problem under sommaren
2017 om åtgärder inte vidtas. Bakrunden är att grundvattennivåerna är historiskt låga samt
att återhämtningen av våra täkter genom tillrinning har uteblivit. Infiltrationsperioden är på
sitt slut gällande säsongen 2015-2016 och endast 23% (215 000 kbm mot 900 000 kbm) av
den normala mängden vatten har under denna period infiltrerats de täkter som förser
Köpingsviks vattenverk. Nästa infiltrationsperiod (2016-2017) förväntas starta i oktober
2016 och om utfallet av den perioden visar på lika dålig tillrinning i våra täkter är
möjligheterna att vidta åtgärder till sommaren 2017 obefintliga. Av den anledningen är det
av yttersta vikt att agera nu, innan nästa infiltrationsperiod börjar.
Arbetet med att ta fram en långsiktig lösning som står klar för produktion under
sommaren 2017 har därför påbörjats. Upphandling av konsulttjänster sker i förenklat
förfarande, då tid inte ges för upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling i
försörjningssektorn, LUF. Beslutsunderlag för investering måste tas fram till maj 2016 för
att kunna påbörja eventuell entreprenad under sommaren 2016 och därmed färdig
anläggning maj 2017.

Alternativa lösningar
För att säkra leveransen inför sommaren 2016 samt 2017 har flera olika lösningar utretts.
Arbetet har påbörjats med de åtgärder som identifierats som realistiska.

Befintliga täkter, verk
Leverans från befintliga täkter samt dess vattenverk säkras upp på flera olika sätt.
Leveransgränsen mellan Löttorps vattenverk och Köpingsviks vattenverk har flyttats
söderut för att avlasta Köpingsviks vattenverks täkter. En ny filteranläggning vid Rälla
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vattenverk gör det möjligt att ta avvecklade brunnar i drift. I Solberga vattentäkt utförs
extra underhåll på befintliga brunnar och nya brunnar anläggs. Arbetet i redan befintliga
vattenverk genererar ett stöd till den minskade produktionskapaciteten på grund av den
sänkta grundvattennivån, men uttaget belastar fortfarande täkterna.

Infiltrationsvatten
Möjligheten att finna nytt infiltrationsvatten till Solberga och Lindby vattentäkt har utretts.
Nytt infiltrationsvatten är av vikt för återhämtning av täkterna inför infiltrationsperioden
2016-2017. Aktuella vattendrag som är Gåtebokanalen samt Strömmen. I Gåtebokanalen
som ligger inom räckhåll för Lindby vattentäkt är vattenkvaliteten inte tillräckligt god för att
motivera fortsatt arbete. Vidare utreds Strömmen som ligger söder om Lindby vattentäkt.
Dock är avståndet långt, vilket gör att ledningsdragning kommer att bli kostsam om inte
samförläggning med framtida VA-projekt görs.

Nya vattentäkter
För framtida vattenförsörjning har ett område i Mossberga identifierats som intressant då
det gäller förutsättningarna för grundvattenuttag. En förstudie har påbörjats för att
undersöka potentialen för en framtida vattentäkt. Det är dock en långdragen process och
det är inte möjligt att någon verksamhet kan starta i området för att stötta
vattenproduktionen i kommunen under 2017.

Överföringskapacitet andra nät
I samarbete med Kalmar Vatten och Mörbylånga kommun har olika lösningar för att säkra
leveransen på vatten utretts. Resultatet av detta arbete har blivit att en sjöledning förläggs
mellan Revsudden och Stora Rör, som beräknas vara i drift i juni 2016. Leveranskapaciteten
i ledningen kommer att vara begränsad till 1000 kbm/dygn och åtgärder kommer att krävas
i Kalmar Vattens ledningsnät för att öka kapaciteten ytterligare. Omfattningen på dessa
arbeten är inte fullt utredda.

Leverans i lastbil
Vattentransporter via lastbil sker idag från Kalmar Vatten till Mörbylångas vattentäkter.
Leveranserna är en dyr lösning då transportkostnaden är upp till 50 kr per kubikmeter.
Arbete med att möjliggöra ökade transporter pågår, för Borgholms kommuns del är det
transport från Löttorps vattenverk till Köpingsvik.

Avsaltning
Möjligheten att avsalta bräckt vatten från Östersjön har utretts. Tekniken är beprövad i
större skala, bl.a. i Mellanöstern och Spanien där avsaltning av havsvatten är en
betydelsefull del av vattenproduktionen. Studiebesök har gjorts hos Region Gotland som
efter resultatet av tidigare pilotförsök beslutat och påbörjat anläggningen av ett
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avsaltningsverk i Herrvik som ska stå klart i juli 2016. Resultatet av dessa studier har visat
att avsaltning är en lösning som kan stå färdig inför sommaren 2017.

Teknisk lösning avsaltning
Beskrivning
Produktionen av färskvatten via avsaltning bygger på filterteknik. Råvatten från havet tas
in, antingen via öppet intag i ledning, eller via strandborrade brunnar. Vattnet filtreras
sedan i flera steg, där de första stegen är förbehandling inför det sista
membranfiltersteget. Det sista filtersteget består oftast av RO-membran som avskiljer
mikroorganismer, eventuella toxiner från alger, bekämpningsmedel och läkemedelsrester.
Efter behandlingen erhålls ett rent vatten med låg salthalt, där även lukt, smak och färg
reducerats. För att det behandlade vattnet ska vara smakrikt och inte korrosivt för
ledningar bör mineraler tillsättas i en efterbehandling. Detta kan ske genom blandning av
befintligt grundvatten eller genom tillsats av naturliga mineraler, som är godkända av
Livsmedelsverket. Före distribution ut på nätet desinficeras vattnet, vilket kan ske med
antingen klor eller UV-ljus.

Produktionskostnad
Utvecklingen i membrantekniken har gjort att den i dag är mindre kostsam både i
investering samt driftsmässigt. Under de senaste 40 åren har filterkostnaden minskat med
ca 90% samtidigt som energiåtgången minskat från ca 12kWh till 2kWh per producerad
kubikmeter vatten. Produktionskostnaden för avsaltat bräckt vatten beräknas idag till ca 47 kr per kubikmeter producerat färskvatten.

Fördelar
Råvarans kvantitet är inte begränsande, vilket gör det relativt enkelt att utöka kapaciteten
på ett avsaltningsverk. Fler filterenheter (skidar) installeras, alternativt byts befintliga skidar
ut mot nya med större kapacitet. Vattenverket är inte heller beroende av
grundvattentillgången på en specifik plats vilket gör fördelarna stora när det handlar om
att förbättra leveranskapaciteten i ett redan befintligt nät utan större investeringar i
överföringskapacitet.

Risker
Vid produktion är intagsvattnets kvalitet samt förbehandlingen av stor vikt. Höga
förekomster av alger/algprodukter kan resultera i stora driftproblem vid en ineffektiv eller
felaktigt dimensionerad förbehandling. Vid ändring av leveransgränser mellan olika
vattenverk kan skillnaden i kemin på vattnet från respektive verk påverka biologin i
ledningarna. Resultatet kan bli att avlagringar lossnar i ledningarna och resulterar i ett
förorenat färgat vatten hos slutkunden. Kontroll på leveransgränserna mellan verken
krävs, alternativt att blandning av vattnet sker kontrollerat ute i nätet med reservoarer.
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Lokalisering
Allmänt
I utredningen om att hitta en lämplig placering för ett avsaltningsverk har inriktningen varit
att hela verkets produktionskapacitet ska vara möjlig att distribuera i ledningsnätet året
runt utan omfattande åtgärder i ledningsnätet, detta för att möjliggöra avlastning av
befintliga vattentäkter. Det har också varit av vikt att distributionen från verket inte hindrar
distributionen från våra idag befintliga verk vid uttagstoppar i nätet. De placeringar som
har identifierats som möjliga och utretts är Sandvik, Kåreham och Stora Rör. Den plats som
i dagsläget har identifierats som mest lämplig är Sandvik.

Sandvik
I Sandvik finns idag utrymme i ledningsnätet att distribuera 1500 kubikmeter vatten per
dygn. Av dessa kan 680 kubikmeter avlasta Löttorps vattenverk och 820 kubikmeter avlasta
Köpingsviks vattenverk. Utbyte av 3 km befintlig ledning mot Löttorp kommer att krävas för
att komma upp i full kapacitet på 1500 kubikmeter per dygn. Begränsningar i ledningsnätet
i området finns idag för leverans från befintliga verk i Löttorp och Köpingsvik. Ett nytt verk i
Sandvik kommer att skapa förutsättningar för fortsatt anslutning av nya kunder i området
utan omfattande investeringar i ledningsnätet, därför bör verkets byggnad dimensioneras
så att uppskalning kan ske i framtiden. I området finns mark som är lämplig för
verksamheten, dock är möjligheter att blanda vatten för mineralisering mycket
begränsade.

Kårehamn
I Kårehamn finns idag endast utrymme att distribuera 550 kubikmeter vatten per dygn
utan omfattande åtgärder i nätet. Dock har placeringen en stor potential i framtiden om en
ny vattenledning till Köpingsvik läggs i samband med den planerade utbyggnaden av
spillvattennätet. I ett sådant projekt skulle det även finnas goda möjligheter att blanda
vatten för mineralisering från Köpingsviks vattenverk.

Stora Rör
I Stora Rör finns utrymme i nätet att avlasta Köpingsviks vattenverk med ca 2000
kubikmeter vatten per dygn. Dock byggs nu överföringsledning till Revsudden, som tar upp
en del av detta utrymme i nätet. Stora Rör har en stor potential i framtiden då det gäller att
avlasta eller fungera som redundans för Kalmar, Mörbylånga samt Borgholms vattennät. I
området finns även goda möjligheter att blanda vatten för mineralisering.

Upphandling
På grund av att utförandetiden är hårt tidspressad kommer de upphandlingar som krävs
gällande bland annat utredning, projektering och utförande att ske under förenklat
förfarande. Bakrunden till detta är dels risken för störningar i samhällsviktig funktion och
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dels att situationen med den minskade produktionskapaciteten inte har varit förutsägbar.
Upphandling enligt LUF skulle innebära att anläggningen inte hinner uppföras för drift före
sommaren 2017.

Tidplan
Utredning
Enligt tidigare beslut i Borgholm Energis styrelse 2016-04-13 pågår utredning och
förprojektering för ett avsaltningsverk med placering i Sandvik. Utredningen beräknas pågå
till den 27:e juni 2016 och innefattar bland annat tillstånd, process och budget.

Genomförande
Tidplanen för genomförandeentreprenaden sträcker sig från den 30:e juni till april 2017.
Byggentreprenaden beräknas pågå till november 2016 och installation av maskin/process
påbörjas i oktober 2016. Funktionstest beräknas ske under april – maj 2017 med
överlämnande av driftsklar anläggning i maj.

Beslut
Tidplanen för genomförande är helt beroende av att nödvändiga beslut tas i tid. Eftersom
frågan bedöms vara av betydande karaktär för kommunen är det nödvändigt att
kommunfullmäktige godkänner uppförandet av verket. Styrelsen för Borgholm Energi
fattar beslut om budget. Viktiga datum är följande: beslut i Styrelse Borgholm Energi 201605-11, beslut i Kommunstyrelse 2016-05-24 samt beslut i kommunfullmäktige 2016-06-13.

Ekonomi
Projektkostnad
Uppskattad projektkostnad… (kostnaden kommer att preciseras av WSP).

Finansiering
VA-lagen kräver att vi har särredovisning för VA-kollektivet. Det betyder att vi kan betrakta
VA-kollektivet som en dotter i en koncern, med egna skulder och fordringar.
VA-kollektivets resultat ska över tid vara 0. Om man investerar lika mycket som
avskrivningarna varje år finns inget utrymme för amortering. Periodiserade
anläggningsavgifter är en skuld till kollektivet. Ytterligare möjlighet att låna av kollektivet
finns genom att göra överuttag på taxan och avsätta pengarna i en investeringsfond.
Till det här projektet har vi ingen investeringsfond och vi kan inte ta ut anläggningsavgifter,
alltså måste VA-kollektivet finansiera investeringen med lån av bolaget.
Bolaget har större möjligheter till finansiering utan lån genom likviditetsöverskott i andra
verksamheter.
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Det här projektet kan bolaget finansiera med egna medel, men likvida medel beräknas då
bli lägre än önskvärt. Vi kommer börja använda krediten under vissa perioder.
Träffsäkerheten i en likviditetsprognos på två år är ganska osäker, och marginal för
felbedömning finns inte.

Amortering
Ambitionen är att VA-kollektivet kommer amortera på skulden till bolaget i samma takt
som avskrivningen.

Taxa
Effekt på taxan: ca 4-5 % under avskrivningstiden (vid 50Mkr investering).

______________________
Markus Wertwein-Ros
VA-chef
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Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 168

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-03

158-183

Dnr 2016/105-459 KS

Tillämpning av avfallstaxan.
Borgholm Energi AB, Christina Olsson, anhåller i skrivelse 2016-04-18 om
kommunstyrelsens beslut på föreslagen tillämpning av avfallstaxan.
Av skrivelsen framgår att Strand Hotell önskar ha separata sopkärl för enbart
matavfall. Av arbetsmiljöskäl rekommenderar kärltillverkaren att maximalt
140-literskärl används för enbart matavfall, då kärlet blir för tungt annars.
Denna storlek finns dock inte i avfallstaxan idag (den minsta storleken är 190
liter). Att Strand Hotell sorterar ut sitt matavfall är önskvärt även från
Borgholm Energis och entreprenörens (Suez) synvinkel, då det annars
slängs i en komprimator som inte bör innehålla blött avfall.
I avfallstaxan för Borgholms kommun står det följande:
7. OM TAXAN SAKNAR TILLÄMPNING
Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår
saknar taxan tillämpning i det enskilda fallet. Beslut om hur taxan då ska
tillämpas tas av kommunstyrelsen i Borgholms kommun.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avfallstaxan för 140-literskärl tillämpas enligt nedan (2016 års taxa):
Tömningar/
år

Grundavgift
(kr/år)

Hämtningsavgift
(kr/år)

Summa
årsavgift
(kr/år)

Rörlig
avgift
(kr/kg)

26

427

347

774

3,69

13

407

299

706

3,69

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 159

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-03

158-183

Dnr 2015/85-106 KS

Ställningstagande om bildande av ett gemensamt Arkivcentrum.
Kalmar kommunstyrelses arbetsutskott beslutade 2016-04-12 att översända
utredningen om samverkan i ett gemensamt Arkivcentrum för svar om
kommunens medverkan och ekonomiskt ställningstagande senast 2016.
För att Kalmar kommun ska kunna påbörja arbetet med ett gemensamt Arkivcentrum och avropa hyresoffert, ge klartecken till ombyggnation av lokaler
samt upphandla hyllsystem så krävs ett ekonomiskt bindande besked av alla
parter.
Beskedet från kommunerna ska dessutom innehålla ett inriktningsbeslut om
att respektive kommun är villig att gå vidare och bilda en gemensam nämnd
för Arkivcentrum. Den formella processen för att bilda denna nämnd
genomförs senare och formellt beslut om inrättande fattas av respektive
fullmäktige.
I tjänsteskrivelse 2016-04-25 redogör kommunledningskontoret för ärendet
och föreslår att kommunen avvaktar deltagande i gemensamt arkivcentrum.
Av tjänsteskrivelsen framgår att på initiativ av Länsstyrelsen i Kalmar län har
diskussioner om samverkan gällande fysiska arkiv pågått sedan 2014. Till
samtal om samverkan har bjudits in alla länets kommuner, landstinget,
länsstyrelsen och Kalmar Folkrörelsearkiv. Idag förs fortsatta samtal mellan
länsstyrelsen, folkrörelsearkivet och kommunerna Borgholm, Kalmar,
Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås. Föreslagen lokal är i direkt anslutning
till Kalmar läns föremålsmagasin i kvarteret Bilen (gamla Volvo).
Ett gemensamt Arkivcentrum ska använda moderna tekniska lösningar, t ex
vid utlämnande av handlingar. Det fysiska avståndet kan överbryggas genom
samarbete med t.ex. bibliotek där scanning och e-post kan utnyttjas.
Möjliga samverkansformer för kommunerna är kommunalförbund, gemensam
nämnd eller avtal
Ärendets beredning
Förvaltningssekreterare/administrativ chef Therese Åhlander har på uppdrag
av kommunchef Christina Madeling varit med i dialogen om gemensamt
Arkivcentrum sedan 2015-01-20.
Tillsammans med Johan Ölmebring har Borgholms kommun redogjort för
behov av hyllmeter, tillväxt hyllmeter/ år samt antal arkivpersonal. Detta har
resulterat i en kostnadskalkyl där kostnad för Borgholms kommun föreslås till
628 037 kr/år.
Det har också genomförts studiebesök i Växjö (Växjö kommunarkiv) och
Lund (Arkivcentrum syd) där både Therese Åhlander och Johan Ölmebring
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-03

158-183

medverkat.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-21 § 59
att ställa sig positiva till att ingå i Arkivcentrum i Kalmar län.
Kommunledningskontorets bedömning
Arkiven fyller många funktioner bland annat verksamhetens (Kommunens)
behov av minne men arkiven är även en förutsättning för att allmänhetens
rätt till insyn. Arkiven är en del av allmänhetens gemensamma kulturskatt och
behöver resurser för att kunna tillgängliggöras.
Dagens krav på arkivarien är inte bara att tillhandahålla arkivmaterial utan
även arkivariens kunnande inom flera olika discipliner inom arkivariens
arbetsuppgifter. De framtida kraven kommer bland annat öka kraven på
kompetenser inom IT-området. I små kommuner är det inte troligt att oftast
en enskild arkivarie kan bemästra alla områden.
Sammanslagning har lyfts eftersom vissa myndigheter uppmärksammat att
- arkivlokalerna inte räcker till.
- resurser saknas för att själv tillgodose behoven.
- kraven ökar på arkivarien.
- bättre publika lokaler kan erbjudas.
- gemensam digital utrustning.
Borgholms kommun har:
- Arkivlokaler som idag räcker till, 40 % är ledigt. (Byggt år 2000, placerat
på Borgholms bibliotek, Klimatanpassat och brandklassat)
- Närarkiv för verksamheterna placerade på de olika förvaltningarna och
källaren på Ekbacka.
- Forskarsal och lässal i anslutning till arkivet.
- Arkivarie på 50 % i kombination med en tjänst på biblioteket.
- Ölandssamling (Unika böcker, klipp och filmer som katalogiserats i aktivet)
som finns i lässalen och biblioteket och är tillgängligt för utlåning och kopiering.
Fördelarna med en sammanslagning:
- kompetensförsörjning med personal (arkivarier) blir bättre säkerställd vid
en gemensam organisation.
- lägre kostnader om fler går med, IT-utrustning, reception, entré m m.
Nackdelarna med en sammanslagning:
- längre för kommuninvånare att besöka arkiven.
- längre för verksamheterna att lämna över handlingar.
- sämre närservice.
- ökade kostnader.
Ett alternativ till ett gemensamt arkivcentrum är för Borgholms kommun att
utreda möjligheten att förstärka kommunens arkivariefunktion och att frågan
behandlas i budgetberedningen inför 2017.
Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

för tillfället avvakta deltagande i Gemensamt Arkivcentrum.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Beteckning

2016-05-09

2016/51-

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Lars Gunnar Fagerberg
Tf Kommunchef

Till Kommunstyrelsen

Svar på granskningsrapport gällande hamnverksamheten i Borgholms
kommun
Förslag
Svara revisorerna med att en övergripande hamnutredning initierats av
Borgholm Energi AB. Även arbetet med att ta fram underhållsplan för
kommunens hamnar är genomfört. Beslutas i samband med att
hamnutredingen återrapporteras.
Sammanfattning av ärendet
PwC har fått i uppdrag att granska hamnverksamheten inom Borgholms
kommun. Syftet med granskningen är att bedöma om hamnverksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
Beslutsunderlag
Granskningsrapport Granskning av hamnverksamhet, Borgholms kommun
Bedömning
PwCs revisionella bedömning är att kommunstyrelsen och Borgholm Energi
AB inte har säkerställt att hamnverksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt.
Vidare anser revisorerna att det saknas tydlig strategi och målbild för
kommunens hamnverksamhet, baserat på beslut fattade avseende Nabbelund
och Borgholms hamn.

Lars Gunnar Fagerberg
Tf Kommunchef

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

lars-gunnar.fagerberg@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Revisionsrapport

Granskning av kommunens hamnverksamhet
Stefan Karlsson
Februari 2016

Borgholms kommun
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1 Bakgrund och syfte
1.1 Bakgrund
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om hamnverksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Hamnverksamheten är organiserad under Borgholm Energi AB. Kommunens förvaltningsorganisation är också
involverad i hamnverksamheten genom kompetenser och resurser inom t.ex. säkerhets- och utvecklingsfrågor.
Revisorerna har vid sin protokollsläsning noterat att beslutsprocessen avseende
exempelvis Nabbelund är svår att följa samt vilka kostnader som är förenade med
insatserna och vem som ska stå för dessa kostnader. Vidare har även stora investeringar gjorts i Borgholms hamn. Revisorerna har därför i sin väsentlighets- och riskanalys identifierat hamnverksamheten som ett granskningsområde.

1.2 Revisionsfråga
Har kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB säkerställt att hamnverksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt?

1.3 Revisionskriterier




Budget för 2015
Bolagsordning och ägardirektiv för Borgholm Energi AB
Övriga relevanta styrdokument avseende hamnverksamheten

1.4 Kontrollfrågor:







Är ansvarsfördelning och organisation av hamnverksamheten ändamålsenlig?
Fungerar den interna samordningen mellan Borgholm Energi AB och kommunstyrelsen på ett effektivt sätt?
Är målen på kort och lång sikt för hamnverksamheten tydligt definierade?
Är drift- och investeringsbudget för hamnverksamheten tydligt uttalad i budgeten för år 2015?
Följs hamnverksamheten upp i kommunstyrelsen och i Borgholm Energi AB
både avseende verksamhet och ekonomi?
Har risker identifierats inom hamnverksamheten och i så fall hur hanteras
dessa?

1.5 Metod
Granskningen har genomförts genom studier av styrdokument, verksamhetsberättelse, intervjuer och statistik. Tillförordnad kommunchef, VD, ekonomichef och
servicechef inom Borgholms Energi AB har tillställts intervjufrågor. Endast servicechefen har svarat. Rapporten har i januari 2016 är översänts till servicechefen varefter korrigeringar har gjorts.
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Dokumentation
Vi har gått igenom bl.a. följande dokumentation i samband med granskningen:
 Budget för 2015
 Bolagsordning och ägardirektiv för Borgholm Energi AB
 Protokoll kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB
 Reglemente för kommunstyrelsen
 Ägardirektiv för Borgholm Energi AB
 Bolagsordning för Borgholm Energi AB
 Årsredovisning 2014 för Borgholm Energi AB
 Avtalsunderlag för verksamhetsåret 2015 Gata, Park & Hamnar
 Skötsel och underhållsavtal
 Hamnutredning
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2 Iakttagelser
2.1 Organisation

Figur 1. Organisationsfigur, Borgholms kommun

Reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens reglemente, 2 §, anger att av kommunstyrelsens övergripande
uppgifter ingår att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande
och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala
verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan
nämnd samt att utöva uppsikt över de kommunala nämndernas och bolagens verksamhet och beslut och säkerställa att kommunen har en väl fungerande internkontroll.
I 4 § framgår att det åligger kommunstyrelsen att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger främst vad gäller ändamål, ekonomi, intern kontroll, riskbedömning och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

Ägardirektiv för Borgholm Energi AB
Borgholm Energi AB är ett helägt dotterbolag till Borgholm Energi Elnät AB, som i
sin tur ägs till 100 % av Borgholms kommun.
I punkt 6. Särskilda ägardirektiv rörande skattefinansierad verksamhet framgår att
bolaget genom avtal har uppdrag av beställaren Borgholms kommun att utföra
Februari 2016
Borgholms kommun
PwC

4 av 15

47

Granskning av hamnverksamhet, Borgholms kommun

tjänster inom de skattefinansierade verksamheterna, specificerat som ”Teknisk Service” och omfattas av hamnar, men även av fastighetsförvaltning, gata och park,
lokalvård och kost.

Bolagsordning för Borgholm Energi AB
I 3 § bolagsordningen framgår föremålen för bolagets verksamhet, bland annat
hamnförvaltning. I 4 § anges ändamålet med bolagets verksamhet som är att erbjuda en heltäckande service inom respektive verksamhetsområde samt trygga infrastrukturen enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja
en god försörjning inom berörda områden till konkurrenskraftiga villkor.

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen är tydlig så till vida att servicechefen på Borgholm Energi AB
ansvarar för driften och har anställt hamnkaptener som arbetar i hamnarna. För
övrigt är det många som är inblandade i stora som små frågor från såväl kommunstyrelsen, Borgholm Energi AB:s styrelse och övriga kommunledning.

Budget 2015
I budget år 2015 och investeringsplan finns 7 700 tkr avsatta för hamnar. Ramen för
investeringsbudgeten omfattar renovering av Borgholms hamn. I ramjustering är
1 500 tkr avsatta för Borgholms yttre hamn, pirhuvud, plan, enslinje, muddring
m.m.

2.2 Mål och direktiv
Vision och kommunstyrelsens mål anges i budget år 2015. Verksamhetsmålen är
allmänt formulerade och det framgår inga specifika mål som direkt avser hamnverksamheten i kommunen. Ur ägardirektiven för Borgholm Energi AB framgår att
bolaget ska beakta kommunens övergripande strategiska mål, långsiktiga planering
och styrning samt policydokument där detta är tillämpligt.
Utöver att bolagets verksamhet regleras av lag och av bolagsordningen, gäller även
de direktiv som kommunfullmäktige utfärdat och som är fastställda av bolagets årsstämma. Under punkten 2 i ägardirektiven anges att bolaget är en del i den kommunala organisationen och att bolaget därför ska utföra sin verksamhet så att den
långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen
samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor. Det anges också att bolaget i samverkan med kommunen ska arbeta för att realisera visionen samt av kommunfullmäktige beslutade strategiska mål (se nedan).

Vision och målsättning
Visionen för Borgholm uttrycks som Attraktiva, kreativa, hållbara, företagsamma
Borgholm.
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Verksamhetsmålen är indelade i fyra delar:
 Medborgare
 Verksamhet & process
 Lärande och förnyelse
 Ekonomi
Medborgare
- Skapa goda förutsättningar för alla att arbeta, leva och bo i hela kommunen.
- Skapa hög service och tillgänglighet för befintliga och nya företag.
- Skapa möjlighet för lokala företag att delta i kommunens utveckling.
- Skapa förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv.
Verksamhet & process
- Skapa förutsättningar för kommunal verksamhet ska kunna drivas av företag eller som personalkooperativ.
- Öka samverkan med andra kommuner i syfte att förbättra verksamheterna.
- Skapa förutsättningar för miljö- och klimatarbete kopplat till långsiktig hållbar tillväxt och innovationer.
Lärande & förnyelse
- Utveckla medborgarinflytande, demokrati och jämställdhet.
- Öka barn och ungdomars inflytande och delaktighet samt stärka det förebyggande.
- Arbetet genom samverkan.
- Skapa förutsättningar för en väl fungerande flyktingmottagning.
- Skapa förutsättningar för en väl fungerande kommunal arbetsmarknadspolitisk verksamhet.
- Skapa förutsättningar så att den föreningsdrivna och kommunala kulturoch fritidsverksamheten ska ses som viktiga angelägenheter inom kommunens alla områden.
- Vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetare har stor betydelse.
Ekonomi
- Skapa förutsättningar för verksamheterna att bedrivas med utgångspunkt i
samma kostnad som jämförelsebara kommuner.
- Öka samverkan med andra kommuner i syfte att uppnå ökad kostnadseffektivitet.

Borgholm Energi AB:s mål
Bolagets övergripande mål är allmänt formulerade:
 Borgholm Energi/Elnät AB ska vara ett serviceföretag med kunden i fokus.
 Vi ska vara en god leverantör av servicefunktioner åt kommunen och dess invånare.
 Vi ska skapa förutsättningar för det lokala näringslivet genom att tillhandahålla
viktig infrastruktur.
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Övrigt mål
Vi har i övrigt inte funnit några specifika mål som avser hamnverksamheten vare sig
från kommunstyrelsen eller bolaget.
Enligt servicechefen på Borgholm Energi AB är det ett fortsatt fokus på infrastrukturen (se hamnutredning nedan) för att skapa förutsättningar för näringslivet att
etablera nya verksamheter i hamnarna och dess närområden. Genom detta öppnar
kommunen för nya turistflöden i hamnarna.

2.2.3.1

Uppföljning

I granskningen har vi inte funnit någon dokumentation som redovisar hur uppföljning av hamnverksamheten skett. Servicechefen på Borgholm Energi AB anger att
han tidigare har redovisat verksamhet och ekonomi till tidigare VD som sedan dragit det för styrelsen i Borgholm Energi AB som därefter rapporterat till kommunstyrelsen, men att han under de senaste två åren, vad gäller projekt, jobbat i en grupp
tillsammans med representanter från kommunens ekonomiavdelning och arkitekterna. Ekonomiansvarig har sedan rapporterat direkt in till kommunstyrelsen.

2.3 Hamnverksamheten
Hamnverksamheten sköts av Borgholm Energi AB:s Gata-Park avdelning. Avdelningen har 16 anställda och skötseln omfattar bland annat sju hamnar. Övriga verksamheter som avdelning ansvarar för är bland annat underhåll och skötsel av cirka
vägar och gräsytor.

Avtal mellan kommunen och Gata-Park
På Borgholms Energi AB:s hemsida anges texten: ”För att göra tydliggöra vad
kommunen och kommunens verksamheter får för pengarna som kommunfullmäktige budgeterar behövs avtal. Med tydliga avtal är det också lättare att ändra innehållet i tjänsterna för olika verksamheter efter önskemål. Avtal har upprättats
inom kost- och städverksamheten, för varje kommunal enhet, samt för gata, park
och hamnar.”
Avtal har upprättats mellan kommunen och Gata-Park inom Borgholm Energi AB,
för att underlätta dialog mellan kommunen och bolaget. Syftet med avtalet är att
klargöra vad som ska utföras, vem som har ansvar för beställning och leverans,
samt för kostnaderna.
Enligt en redogörelse från servicechefen till styrelsen i Borgholm Energi AB
2015-06-24 (§ 246) har det tidigare varit väldigt otydliga beställningar och krav som
har framförts på olika sätt. Avtalet har, enligt servicechefen, gett arbetsro i organisationen och att detta nu sköts mer enhetligt samt att uppdrag som utförs alltid har
kostnadstäckning.
Avtalet omfattar löpande drift och underhåll av kommunens hamnar. I bolagets regi
drivs hamnarna i Byxelkrok, Böda, Sandvik, Kårehamn, Nabbelund samt delvis
Borgholm. Vissa hamnar är utarrenderade till båtklubbar, bl.a. Stora Rörs hamn
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samt småbåtshamnen i Borgholm. Åtagandet omfattar alla aktiviteter som ingår i
drift av hamn såsom hamntillsyn, städning, renhållning, grönytor och snöröjning
samt fakturering av nyttigheter som hamnavgifter m.m. I åtagandet ingår underhåll
och skötsel av inseglingsfyrar till de kommunala hamnarna. Även underhåll och
skötsel av prickar ingår i åtagandet.
Avtalet behandlar endast översiktligt de totala kostnaderna för gata, park & hamnar. Totala kostnader som skall täckas (år 2015) är 7 045 tkr, varav hamnarnas
driftkostnader utgör 860 tkr.

2.3.1.1

Skötsel och underhållsavtal

För perioden 2015-05-01 och resten av år 2015 finns även ett drift- och skötselavtal.
Total fast kostnad för ingående verksamhetsåtaganden samt beräknat antal timmar
framgår för alla verksamheter förutom hamnverksamheten. I avtalet framgår följande avtalsdelar:
Förbrukningsavtal, beställningsrutiner, priser, uppföljning och utvärdering, fakturering, avtalets giltighetstid och hur tvist skall regleras. Avtalet är inte undertecknat
av någon av avtalsparterna (servicechefen, kommunalrådet och kommunchefen).
Ur nedanstående figur framgår avtalstexten.
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Figur 2. Utdrag ur skötsel- och underhållsavtal
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Hamnutredning
Vid styrelsemötet för Borgholm Energi AB 2015-12-16 (§ 341 Dnr 2015/221) informerades styrelsen om genomförd hamnutredning som gjorts av servicechefen för
Borgholm Energi AB, på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. Anledningen
till uppdraget angavs vid styrelsemötet vara att skapa en långsiktig plan för nödvändiga åtgärder för kommunens hamnar de närmsta fem åren för att undvika att
kommunen åter hamnar i en situation där renoverings- och underhållsbehovet blir
akut. I utredningen finns en sammanställning av ett antal punkter för varje hamn
på vad som behöver åtgärdas i den närmsta framtiden. Utredningen pekar på konkreta åtgärder, när de behöver åtgärdas samt en uppskattad kostnad. Några åtgärder kräver en djupare analys, varför endast en kostnad för analysen är medtagen i
utredningen. Styrelseprotokollet är delgett kommunstyrelsen.
Ur nedanstående förteckning framgår redovisade åtgärdsbehov för de närmaste fem
åren för var och en av hamnarna.

2.3.2.1
















Renovering av servicebyggnad 450 000:- 2016
Muddring av inre hamnbassäng, ränna och vid piren. 800 000- 1,4 milj. Beroende på trp. sträcka. Mtrl. till sluttäckning av deponi Rullbacka? 2016
Renovering av träbrygga och landfäste. 200 000:- 2016
Flytt av återvinningsstation för att ge plats åt ett torg med fler bodar för uthyrning?
Utbyggnad av hamnplanen 8000 m². 7-20 milj. Grundat på Rambolls beräkningar och helt beroende av egen materialmängd och trp. sträcka. Stäm av med
VA om ev. bergmängder från deras projekt på norra Öland. Här kan nyttjas
2500 ton Eon makadam. Vattendom går ut 2021.
Utbyte Enstavlor. 50 000: - 2016
Slipvagn. Ta bort och kranbil ersätter. 10 000: -. Renovera 100 000: Dörr till pirhuvud. 7000: - 2016
Inbyggd sopcontainer med kodlås.25 000: Polisanmälan olovligt nyttjande av allmän plats. Efterfakturering?
Albatross. Vräk och efterfakturera tre år? Otydlig Hamnordning, bör uppdateras. Problem med båtvrak som blir liggande. Svårt att avhysa rent juridiskt.
Felaktigt deklarerade fiskemängder. Efterfakturering?
Nyttjande av allmän plats, policy för hamnar
Förstärk stenskoning norra piren i samband med punkt 5. 400 000:-

2.3.2.2








Byxelkrok

Nabbelund

Montering av anoder. Medel redan avsatt. 200 000:- 2016
Förstärka stenskoning mot norr. 75 000: Renovera träbrygga. 50 000: Lyfta frågan om kommunalt vatten.
ISPS kodning. 30 000: Tömning husbilar. 15 000: Isättningsramp. 20 000: -
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2.3.2.3
















Renovering av Servicebyggnad 450 000:Förstärka stenskoning på norra piren samt ny betongbeläggning av norra piren.
Sönderspolad. Används flitigt hela dagarna för bad. Stenskoning
125 000: - Betongbeläggning 35 000: Mittenkajen. Översyn av avkörningsskydd och elarmaturer. 30 000: Södra piren. Ny toppbeläggning 115 000:Östra piren. Renovering av träbrygga och pirhuvud. Brygga 100 000: - Huvud
150 000:Nya enstavlor. 50 000: Reparation av slipvagn och sliphus. 200 000:Fler elplatser och vattenuttag runt husbilsparkeringen?
Organisera P platserna, grusning, skyltning. 7 000:- 2016
Anpassa badplatsen för rörelsehindrade. 40 000:- 2016
Utöka asfaltsytan vid servicehuset. 250 000:- 2017
Utställningslokal för Mars projektet. Ska även användas för föreningsverksamhet samt inrymma hamnkontor? Henrik Linnarsson. 2016
Muddring 2017 800 000-1,4 milj. Jämförbart med Byxelkrok
10 st. bojstenar med kätting och schacklar. 20 000:- 2016

2.3.2.4



















Böda

Sandvik

Renovering av servicehus 400 000:- 2016
Muddring 650 000:- 2016
Renovering norra träbryggan + belysningspollare med eluttag 8 st.
100 000:- 2016
Belysningspollare södra träbryggan med eluttag. 6 st. 2016
Utöka antal räddningsstationer. 2 st. 10 000:- 2016
Belysning hamninlopp pirhuvuden. 20 000:- 2016
Bygga in sopstation. 10 000:Byt spolplattan till brunn, tömning husbilar. 15 000:- 2016
Anpassa träbryggor rörelsehindrade, brygga längs med landsidan. 2017
Förstärk södra pirhuvudet i basen. Plåt uppfläkt. 200 000:- 2016
Ta över hela frågan om båtplatser till teknisk service.
Asfaltering och omsättning av storgatsten på kaj och hamnplan. Asfalt 1300 m2
120 000:- alt. 650 m² 60 000:- Storgatsten 60 000:Ny vågbrytare , förlängning av norra strandskoningen söderut ca. 80 m. Minskade intäkter vid sydväst( minus 400 båtar i år mot förra pga. blåst.), Flytbryggor slits, 10 000:- per koppling(4 st. bara i år) Utredning: 30 000:- anmälan
vattenverksamhet mm. 10 000:-. Fler båtplatser, lugnare hamn. Uppskattat
pris. 3 milj.
Enstavlor, sjöfartsverket. 50 000:Strukturera upp P-platserna i hamnen. 40 000:Hammarband 25 m 30 000:Stödmur längst in mot Scenen 12 m: 20 000:-
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2.3.2.5














Toppning av asfaltytor. 60 000:Renovering av slipvagn och sliphus. 200 000:- 2016
Grusning av parkeringarna vid badet. 25 000:- 2016
Vägräcke vid parkering, krav från trafikverket. 90 000:- 2016
Hammarbandet 35 000:- 2016
Enstavlor, sjöfartsverket. 50 000:Bad/Räddningsstege med ramp 15 000:- 2016
Långsoffan. 8000:- 2016
Stenskoning Skansudden. 10 000:Justering av gräsytor Skansudden 10 000:Ställplats på Åkern mittemot badet. Bygglov 5000:- Anslutningsväg
20 000:Anoder på sponten 200 000:- 2016
Plåtbeklädnad till Isverket stormskadad 15 000:- BEAB

2.3.2.6




















Borgholm

Renovera pirhuvud och pir. 300 000:- 2016
Förstärk stenskoning, fyll igen innanför tankanläggningen med överskott från
Vedkajen och Societetsbryggan. 50 000:- 2016
Ny betongplatta på yttre piren. 1150 m2. Har begärt in pris på betong respektive
asfalt.
Renovera träbryggan, pålverket i dåligt skick.
Nya enslinjetavlor 50 000:- 2016
Lös ut alt. säg upp Kenta Sjögren från gamla hamnkontoret och låt båtklubben
flytta in där. Kenta har ej levt upp till avtalet under flera år. Flytta båtklubbens
gamla hus.
Säg upp avtalet med båtklubben och omförhandla det så att det enbart gäller
klubbhuset. Lämna över ansvaret för båtplatserna till kommunen.
Brygga mellan Robinson och Sjötorget. 2,3 milj. 2015 Klart
Hammarband i gamla färjeläget. 30 000:-

2.3.2.7




Kårehamn

Stora Rör

Lagning av södra piren. Pågår. Redan avsatt 250 000:- Klart.
Stenskoning södra piren 350 000:- (Sten från Triangeln?)
Säg upp avtalet med båtklubben. Omförhandla så att det enbart gäller magasinet. Lämna över ansvaret för båtplatserna till teknisk service och anställ hamnkapten på deltid. In och utgifter på samma ställe.
Sommaruppställning båtvagnar alt. Parkering. 40 000:Toppning av asfalt samt linjemarkering. 200 000:Muddring och avgränsande brygga mot badet. 2,2 milj.
Vattentoa till badet. 75 000:Båtplatsbryggor. 2,2 milj.
Spolplatta för båttvätt. 80 000:Kulvertering för vattengenomströmning. 40 000:Gjuten brygga 40 000:-
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Sammanfattning av kostnadsbehov per hamn enligt hamnutredningen i tkr:
Hamn

Uppskattad
kostnad/intervall

Byxelkrok

9 042 – 30 442

Nabbelund

390

Böda

2 372 – 3 772

Sandvik

4 875

Kårehamn

743

Borgholm

2 730

Stora Rör

5 475

Totalt

25 627 – 48 427

Flera poster är inte kostnadsberäknade eller tidsatta. Till år 2016 är kostnader upptagna till 6 492 – 7 892 tkr. För år 2017 1 050 – 2 450 tkr. Kostnader som inte är
specificerade gällande årtal uppgår till 18 085 – 38 085 tkr. Det finns ingen konsekvensanalys om föreslagna åtgärder i hamnutredningen inte genomförs.

Risker
Vi har i granskningen inte funnit någon dokumentation som anger någon risk- eller
sårbarhetsanalys för hamnverksamheten. Hamnutredningen anger åtgärder för
respektive hamn som bör åtgärdas tillsammans med kostnadsförslag och tidpunkter. För vissa åtgärder hänvisas till att mer detaljerade analyser bör genomföras.
Skälet till de föreslagna åtgärderna anges i hamnutredningen vara ”för att undvika
att vi åter hamnar i en situation där renoverings- och underhållsbehovet springer
ifrån oss”. Vi har inte funnit uppgifter på kommunstyrelsens ställningstagande eller
kommentarer till vad som anges i hamnutredningen. Servicechefen på Borgholm
Energi AB anger att det finns identifierade risker och att respektive hamnkapten
rapporterar om dessa till honom och att han åtgärdar dem.
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3 Revisionell bedömning
3.1 Revisionsfråga
Har kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB säkerställt att hamnverksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt?
Vi bedömer att kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB inte har säkerställt att
hamnverksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande.
Detta grundar vi på att det inte finns någon tydlig strategi eller målbild för kommunens hamnverksamhet, exempel på detta är beslut fattade avseende Nabbelund och
Borgholms hamn.
Detta medför även att uppföljningen av verksamheten har brister. Vidare bedömer
vi att ansvarsfördelningen och organisationen inte är tydligt definierad. Såväl driftsom investeringsbudget är inte tillräckligt tydligt uttalad. Verksamhetens kostnader
präglas enligt vår bedömning av kortsiktighet beroende på att det inte finns någon
tydlig och långsiktig strategi eller målbild. Den genomförda hamnutredningen beskriver inte eventuella risker i ett långsiktigt perspektiv. Utredningen behöver också
kompletteras med en konsekvensanalys, om inte redovisade åtgärdsförslag genomförs.

3.2

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Är ansvarsfördelning och organisation av hamnverksamheten
ändamålsenlig?

Ej uppfyllt
Vår bedömning är att det finns en otydlighet
som påverkar verksamhetens driftansvar genom otydlig ansvarsfördelning. Avtal är inte
undertecknat och fastställt av båda parter.

Fungerar den interna samordningen mellan Borgholm Energi
AB och kommunstyrelsen på ett
effektivt sätt?

Hamnverksamheten bedrivs i Borgholm
Energi AB:s regi. Granskningen visar att
kommunstyrelsen i viss omfattning utövar en
direkt styrning av hamnverksamheten, vilket
gör ansvarsfördelningen otydlig.
Delvis uppfyllt
Vår bedömning är att den interna samordningen mellan Borgholm Energi AB och kommunstyrelsen inte helt fungerar tillfredsställande.
Vi grundar denna bedömning på att avtalet
inte är fastställt av båda parter samt att beslut
fattas både i kommunstyrelsen och Borgholm
Energi AB avseende hamnverksamheten.
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Är målen på kort och lång sikt för
hamnverksamheten tydligt definierade?

Ej uppfyllt

Är drift- och investeringsbudget
för hamnverksamheten tydligt
uttalad i budgeten för år 2015??

Delvis uppfyllt

Följs hamnverksamheten upp i
kommunstyrelsen och i Borgholm
Energi både avseende verksamhet och ekonomi?

Ej uppfyllt

Har risker identifierats inom
hamnverksamheten och i så fall
hur hanteras dessa?

Delvis uppfyllt

Vår bedömning är att mål för hamnverksamheten saknas. Vi grundar denna bedömning på
det ur granskade styrdokument inte finns
några specifika mål för hamnverksamheten.

Vår bedömning är att budget för hamnverksamheten inte är tillräckligt tydligt uttalad i
budget för år 2015, då budgetposten inte är
specificerad.

Vår bedömning är att det är otydligt hur verksamhet och ekonomi för hamnverksamheten
följs upp. Vi har inte granskningen funnit någon spårbarhet i hur uppföljningen sker.

Vår bedömning är att hamnutredningen delvis
identifierar risker som åtgärdsbehov.
Vi har inte funnit någon uppgift om ställningstagande från varken Borgholm Energi AB eller
kommunstyrelsen till vad som framgår ur
hamnutredningen, trots omfattande åtgärder
och stora kostnadsbedömningar. Vidare saknas konsekvensanalyser om inte åtgärderna
vidtas.

2016-02-16
Stefan Karlsson

Pär Sturesson

Projektledare

Uppdragsledare
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 158

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-03

158-183

Dnr 2016/50-007 KS

Granskningsrapport - den demokratiska processen i kallelser och
protokoll
PwC har på uppdrag av Borgholms kommuns revisorer genomfört en granskning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll. Granskningen
har utmynnat i en revisionsrapport där PwC bedömer att kommunstyrelsens
och nämndernas kallelser och protokoll endast delvis är ändamålsenligt
utformade. Förbättringsområden har påpekats och respektive nämnd ska
lämna svar på åtgärder till PwC senast 2016-05-26.
I revisionsrapporten påpekas följande förbättringsområden vad avser
kommunstyrelsen specifikt:
1. Protokollen saknar klickbar innehållsförteckning på hemsidan.
2. Protokollen saknar en disposition med fasta underrubriker.
3. Paragraferna är långa och ”svårförståeliga”.
4. Informationsärenden och beslutsärenden blandas i protokollen och det
framgår inte alltid av rubriken om ett ärende är ett informationsärende eller
ett beslutsärende.
5. Extraärenden har tillkommit utan ett formellt godkännande från styrelsen.
6. Det saknas tjänsteskrivelser i kallelserna.
7. Förslag till beslut från tjänstemännen saknas.
8. Synpunkter på att kallelserna tas bort från hemsidan efter justering.
Av den totala revisionella bedömningen framgår att revisorerna bedömer att:
- kallelser och protokoll endast delvis är ändamålsenligt utformade och inte
tillräckligt informativa och lättförståliga för en utomstående läsare.
- kallelserna med bilagor brister i beslutsunderlaget.
- det endast delvis finns ändamålsenligt och fastställda rutiner för beredningsarbetet i respektive nämnd.
- nämnderna och styrelsen bör fatta ett formellt beslut om förändring av
dagordningen – tillkommande ärenden.
- att beslutsunderlagen inte är av tillfredsställande kvalitet då tjänsteskrivelserna där förvaltningen lämnar en sakkunnig analys av ärendet med förslag till beslut oftast saknas.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att
- initiera ett arbete för att upprätta en kommungemensam protokollsmall
med fasta underrubriker för att göra protokollen mer informativa och till
gängliga ur bland annat ett medborgarperspektiv. Detta kan med fördel
göras av en protokollsgrupp bestående av samtliga nämndsekreterare.
- initiera ett arbete för att utveckla en tillämpningsanvisning till gällande
kommunövergripande mall för tjänsteskrivelse. Det är viktigt att mallen för
tjänsteskrivelse stämmer överens med den övergripande protokollsmallen,
för att på så sätt skapa effektivitet i nämnds- och protokollsarbetet.
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I tjänsteskrivelse 2016-04-25 redogör kommunledningskontoret för den
historiska bakgrunden till protokkollens utformning, bemöter vissa
påpekanden och föreslår åtgärder utifrån granskningsrapporten enligt
följande:
1. Protokollen har sedan 2016-01-01 klickbara länkar.
2. Då det inte alltid passar med underrubriker i styrelsens protokoll finns de
inte med i varje paragraf. Underrubriker förekommer mer i arbetsutskottets
protokoll där tjänsteskrivelsen skrivs in.
3. Protokollen är av hävd utformade så att läsaren i ett och samma dokument, beslutsparagrafen, ska kunna utläsa ett ärendes historik. Från uppstart, beredning och till slutligt beslut. I och med detta har bilagor undvikits
i görligaste mån.
Detta sätt att skriva protokollen medför att paragraferna i många fall blir
långa då den politiska behandlingen spänner över flera olika nämnder och
ibland även flera olika förvaltningar då ytterligare frågeställningar efterfrågas av politiken.
Fördelen med denna protokollsskrivning är just att allt finns samlat i ett
och samma dokument, så en framtida läsare inte behöver söka upp olika
paragrafer för att få historiken i ärendet.
Alternativet skulle vara att endast notera beslutsparagrafen från tidigare
beredning, men då skulle historiebeskrivningen inte vara fullständig.
4. Informations- och beslutsärenden är helt riktigt ofta blandade. Det kan i
vissa fall bero på att ärenden ”kastas om” av någon anledning eller att föredragande person även informerar om något ”då de ändå är där”. Detta
blir då även ett ”extraärende som uppkommer utan att det finns på dagordningen”. Protokollen skrivs löpande utifrån den ordning ärenden behandlas och sorteras inte på informationsärenden eller beslutsärenden.
Dock brukar det framgå av rubriken om det är informationsärende.
5. ”Extraärenden i protokollen” uppkommer oftast då någon ledamot under ett
ärendes behandling, föreslår något som inte berör det aktuella ärendet
men ändå vill att frågan behandlas politiskt alternativ utreds innan kommande beslut. Detta ärende måste då registreras under ett eget diarienummer, varför det måste få en egen paragraf.
6. Tjänsteskrivelserna, som är underlaget till det politiska beslutet, skrivs in i
arbetsutskottets paragraf. Att även bifoga tjänsteskrivelsen kan då kännas
lite onödigt, däremot bifogas underliggande handlingar till kallelsen.
7. Den politiska ledningen har framfört att tjänstemän inte ska lämna förslag
till beslut utan endast lämna ett förslag inför den politiska beredningen.
Utdragsbestyrkande
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Därför saknas tydliga beslutsformuleringar i tjänsteskrivelserna.
8. Kallelserna kommer att flyttas över och läggas tillsammans med protokollen på externa hemsidan efter justering.
I övrigt instämmer kommunledningskontoret i mycket av revisorernas
synpunkter. Arbetet är redan påbörjat vad gäller utformning av mallar både till
protokoll och till tjänsteskrivelser, men på grund av arbetsbelastningen har
arbetet fått stå tillbaka.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

överlämna kommunledningskontorets redogörelse till revisorerna som
kommunstyrelsens svar på revisorernas synpunkter.

att

uppdra till kommunledningskontoret att initiera arbetet med
protokollsmallar och tjänsteskrivelser i enlighet med revisorernas
förslag.

_____________________________
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Sammanfattning
Merparten av dagens protokollsläsare tar del av protokollen via en datorskärm eller surfplatta. Texter på skärm ställer höga krav på överskådlighet då vi läser långsammare på
skärm än på papper samt mer översiktligt. Dataskärmen och surfplattan kräver ett protokoll som har tydliga rubriker, kärnmeningar som lyfter fram det viktigaste och ett språk
som är tydligt och enkelt. Vidare är det viktigt att ha klickbara länkar till paragrafer och
bilagda skrivelser när protokollen publiceras på kommunens hemsida.
De förtroendevalda revisorerna i Borgholms kommun har gett PwC i uppdrag att granska
den demokratiska processen avseende kallelser och protokoll. Revisionsfrågan som ska
besvaras är huruvida kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll är
ändamålsenligt utformade.
Granskningen har genomförts genom en dokumentstudie av kommunstyrelsens och
nämndernas protokoll och kallelser med bilagda sammanträdeshandlingar samt dokumenterade rutiner avseende beredningsarbetet. Vidare har intervjuer genomförts med
kommunstyrelsens och nämndernas sekreterare. Rapportens iakttagelser har stämts av
med samtliga intervjuade samt med respektive nämnds ordförande och förvaltningschef.
Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och
protokoll endast delvis är ändamålsenligt utformade. Vi grundar vår bedömning på att
styrelsens och nämndernas protokoll inte är tillräckligt informativa och lättförståeliga för
en utomstående läsare och att kallelserna med bilagor brister i beslutsunderlaget. Vi bedömer att samtliga nämnders protokoll huvudsakligen lever upp till kommunallagens
krav, samt att det delvis finns ändamålsenliga och fastställda rutiner för beredningsarbetet i respektive nämnd.
Vi bedömer att om förutsättningar ges för kommunens nämndsekreterare under kommunsekreterarens ledning att utveckla nämnds- och protokollsarbetet i kommunen, finns
goda möjligheter att åtgärda de synpunkter som läggs fram i denna rapport.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Den demokratiska processen i kallelser och protokoll

I kommunallagen finns regler för vad de kommunala protokollen ska innehålla. Utöver att
uppfylla lagkraven ska protokollen kunna läsas och förstås av såväl förtroendevalda och
anställda inom organisationen, som intresserade medborgare utan ingående kunskaper
om kommunal verksamhet och organisation. Detta ställer krav på språk, uppställningar
och förmåga att i korta drag ge läsaren en god bild av ärendet.
Merparten av dagens protokollsläsare tar del av protokollen via en datorskärm eller surfplatta. Texter på skärm ställer höga krav på överskådlighet då vi läser långsammare på
skärm än på papper samt mer översiktligt. Dataskärmen och surfplattan kräver ett protokoll som har tydliga rubriker, kärnmeningar som lyfter fram det viktigaste och ett språk
som är tydligt och enkelt. Vidare är det viktigt att ha klickbara länkar till paragrafer och
bilagda skrivelser när protokollen publiceras på kommunens hemsida.
Av förvaltningslagen framgår också att myndigheterna ska sträva efter att uttrycka sig
lättbegripligt.
Ytterligare en viktig aspekt i det demokratiska arbetet är att underlagen till besluten i kallelsen är av god kvalitet. Bristande beredningsrutiner innebär risker i beslutsfattandet
som ofta leder till felaktiga beslut. Målsättningen är att nämndernas ledamöter ska känna
trygghet i förvaltningens grundläggande beredningsarbete.
Revisorerna i Borgholms kommun har, utifrån en bedömning av risk och väsentlighet,
funnit det angeläget att granska den demokratiska processen i kallelser och protokoll.

1.2.

Syfte och Revisionsfråga

Syftet med granskning är att utifrån ovan angivna bakgrund besvara nedanstående revisionsfråga:


1.3.

Är kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens, socialnämndens och utbildningsnämndens kallelser och protokoll ändamålsenligt utformade?

Revisionskriterier

Iakttagelserna som görs i relation till granskningens revisionsfråga och kontrollmål bedöms gentemot följande revisionskriterier:


Kommunallagen (KL)



Förvaltningslagen (FL)

1.4.

Kontrollmål

Revisionsfrågan har besvarats utifrån följande kontrollmål:


Uppfyller styrelsens och nämndernas protokoll kommunallagens krav?
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Är protokollen tillräckligt informativa och lättförståeliga för en utomstående läsare?



Är kallelsen utformad så att nämndsledamöterna har ett beslutsunderlag av tillfredsställande kvalitet inom rimlig tid före sammanträdet?



Finns ändamålsenliga och fastställda rutiner för beredningsarbetet i respektive
nämnd?



Finns rutiner för att tillgängliggöra kallelser och protokoll för allmänheten, exempelvis via kommunens hemsida?

1.5.

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har genomförts med nämndssekreterarna för kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Avstämning av granskningsresultatet har
också skett med ordförande och förvaltningschef för respektive granskad nämnd.
Dokumentstudierna har utgjorts av en genomgång och analys av styrelsens och nämndernas protokoll. Protokollen har granskats utifrån kommunallagens krav och utifrån ett
medborgarperspektiv, d.v.s. huruvida protokollen är tillräckligt informativa och lättförståeliga för en utomstående läsare. Vidare har kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med bilagda sammanträdeshandlingar granskats, liksom styrelsens och nämndernas
fastställda rutiner för beredningsarbetet.

1.5.1.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till protokoll för kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden under perioden januari-november 2015 samt
kallelser med bilagda sammanträdeshandlingar under perioden januari-juni år 2015.

1.5.2.

Sakavstämning

Rapporten har sakavstämts av de intervjuade.
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Regelverk

I kommunallagens 5 kap 57-62 §§ ställs de juridiska kraven på protokollen. Reglerna ska
tillämpas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och nämnderna. (KL 6 kap 30 §)
Protokollen ska redovisa följande:


Vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort



Vilka ärenden som har handlagts



Lagda yrkanden och förslag som inte har tagits tillbaka



I vilken ordning ordföranden lagt fram förslag till beslut,



Genomförda omröstningar och hur de har utfallit



Vilka beslut som har fattats,



Vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar



Vilka reservationer som har anmälts mot besluten.

Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som nämnden har
bestämt. Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på kommunens anslagstavla. Av tillkännagivandet ska framgå var protokollet finns
tillgängligt och vilken dag det har anslagits. Bevis om anslagsdag ska tecknas på protokollet eller utfärdas särskilt.
De juridiska kraven på protokollen är att betrakta som minimikrav. Protokollen bör innehålla den information som allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän behöver för att
förstå vad ärendena handlar om. Protokollen utgör också en viktig del i kommunens
historieskrivning, varför väl formulerade protokoll med en informativ beskrivning av
ärendet är av stor vikt.
Information söks idag av ett stort antal människor via Internet. I syfte att underlätta för
den som tar del av protokollen på en dataskärm eller surfplatta, är det lämpligt att i början
av protokollet ha en förteckning över de ärenden som har behandlats. När det hänvisas till
bilagor bör de dateras så att läsaren vet att den tar del av rätt version. Hänvisning till bilagor bör i största möjliga utsträckning undvikas.
Enligt kommunallagen bestämmer nämnderna tid och plats för sina sammanträden. I
nämndernas och styrelsens reglemente regleras vad som ska gälla för tidpunkter för utskick av föredragningslista med bifogade handlingar (kallelsen).
Ansvaret för att föra protokoll ligger formellt på ordföranden, även om protokollets skrivs
och praktiskt hanteras av nämndssekreteraren eller annan tjänsteman. Det är ordförande
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som svarar för protokollets riktighet och att anslag om justerat protokoll, med uppgift om
var protokollet finns tillgängligt, sätts upp på kommunens officiella anslagstavla.
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Iakttagelser

3.1. Kommunstyrelsen
3.1.1.

Protokoll

Det finns en kommunövergripande protokollsmall i Word som nämndsekreterarna ska
använda. Protokollsmallen är utformad så att paragraferna läggs in löpande i protokollet,
d.v.s. att det inte läggs någon sidbrytning efter varje paragraf. Detta medför att mer än en
paragraf kan finnas på varje sida i protokollet.
Kommunstyrelsens protokoll publiceras på hemsidan. Protokollen är försedda med en
innehållsförteckning. Innehållsförteckningen är inte klickbar och saknar sidhänvisning.
Protokollen saknar en disposition med fasta underrubriker. Ibland förekommer underrubriker i paragraferna, men oftast inte. Om det finns underrubriker i protokollet beror det
på att det finns en bakomliggande tjänsteskrivelse med samma underrubriker. Paragraferna i protokollet har i regel endast huvudrubrik och underrubriken ”Beslut”. Det är sällan som ärenden sammanfattas, vilket gör att många paragrafer blir långa och svårlästa.
Informationsärenden och beslutsärenden blandas i protokollen och det framgår inte alltid
av rubriken om ett ärende är ett informationsärende eller ett beslutsärende.
I beslutsärenden finns oftast information om vilket beslutsunderlag som föreligger. Besluten i protokollen presenteras sist i varje paragraf. Besluten skrivs i att-satser och är relativt tydliga. Vid besvarande av motioner och medborgarförslag förekommer i regel också
tydliga beslutsformuleringar. De flesta motioner och medborgarförslag föreslås antingen
bifallas eller avslås.
Samtliga granskade kommunstyrelseprotokoll uppfyller de formella kraven i kommunallagen. Yrkandena och propositionsordningarna hanteras i huvudsakligen på ett korrekt
sätt. I några paragrafer har ordföranden lagt ihop flera yrkanden och behandlat dem som
ett, trots att yrkandena har skiljt sig åt.
Redovisning av delegationsbeslut hanteras som ett meddelande. Paragrafen saknar formellt beslut, men det framgår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Under perioden januari till juni år 2015 har 16 extraärenden tillkommit i protokollen som
inte funnits med i kallelserna. Endast två extraärenden har tagits upp under ärendepunkten ”Förändrad dagordning” i protokollet och godkänts av kommunstyrelsen. Övriga
extraärenden har tillkommit utan ett formellt godkännande från kommunstyrelsen.
Under granskningsperioden har tio ärenden på kallelsen till kommunstyrelsen inte funnits med i kommunstyrelsens protokoll. Två av dessa har tagits upp under ärendepunkten
”Förändrad dagordning” i protokollet och godkänts av kommunstyrelsen. Övriga åtta
ärenden har inte behandlats på sammanträdet i enligt med kallelsen.
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Sammanträdeshandlingar

Kallelsen till kommunstyrelsen med bilagda handlingar publiceras på hemsidan i enlighet
med kommunstyrelsens reglemente. Efter att protokollet har justerats och publicerats på
hemsidan plockas kallelserna och de bilagda handlingarna bort därifrån. Kallelsen med
bilagda handlingar som skickas till ledamöter och ersättare innehåller även förslag till
beslut i ärendena, till skillnad från den som publiceras på hemsidan.
Det finns en kommunövergripande mall för tjänsteskrivelser som samtliga anställda
kommer åt via Word. Mallen innehåller följande fasta underrubriker:


Förslag till beslut



Sammanfattning av ärendet



Beslutsunderlag



Ärendet



Konsekvensanalys



Skickas till

Granskningen av kommunstyrelsens sammanträdeshandlingar visar att mallen sällan
används vid upprättandet av tjänsteskrivelser. Det saknas tjänsteskrivelse i flertalet beslutsärenden. I ungefär hälften av beslutsärendena har det dock funnits ett beredande
protokollsutdrag. I ytterst få ärenden har det funnits både en tjänsteskrivelse och ett protokollsutdrag. Flertalet av de bifogade protokollsutdragen hänvisar till och beskriver innehållet i en tjänsteskrivelse.
Av intervjuerna framkommer att förvaltningen har som rutin att enbart bifoga en tjänsteskrivelse i ett ärende om det inte har behandlats av ett beredande organ innan. Om kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet finns tjänsteskrivelsen i regel inskriven i
arbetsutskottets protokoll.

3.1.3.

Rutiner för berednings- och protokollsarbete

Det finns inte några kommunövergripande dokumenterade rutiner för nämndadministrationen eller beredningsarbetet, utöver det som anges i respektive nämnds reglemente.
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kallelsen till kommunstyrelsen skickas till varje
ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kommunkansliet har
som rutin att kallelsen skickas fem arbetsdagar före sammanträdesdagen. I reglementet
anges det också att kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och att denna ska skickas
digitalt till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Föredragningslistan ska enligt
reglementet publiceras på hemsidan. Reglementet anger också att det är ordföranden som
avgör i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska
bifogas kallelsen.
Kallelsen till arbetsutskottet skickas till ledamöterna och ersättarna tre arbetsdagar innan
sammanträdet. Arbetsutskottets kallelse och protokoll publiceras inte på hemsidan.
Förutom de rutiner anges i reglementet har kommunkansliet utarbetat fyra flödesscheman som redogör för rutinerna och processerna för hur uppdrag som beslutats av
nämnd/styrelse ska hanteras och beredas inom den nämndsadministrativa organisationFebruari 2016
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en, hur posthanteringen går till på kommunkansliet och hur ansvarsfördelningen ser ut
mellan tjänstemännen, hantering och beredning av motioner samt hantering och beredning av medborgarförslag. Utöver dessa rutiner finns också en äldre dokumenterad rutin
från år 2009 ”Arbetsrutiner för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och personalutskottet”. Rutinen har inte reviderats efter att de senaste organisationsförändringarna genomfördes.
Kommunkansliet använder sig av ”ärendestopp” inför kallelseutskick till kommunstyrelsen och dess utskott. Med ärendestopp avses en tidsangivelse för när handläggare och
nämnder senast ska inkomma med ärenden som ska upp för politisk behandling. Ärendestopp inför arbetsutskottets sammanträde är fem dagar innan sammanträdesdagen,
medan ärendestopp i kommunstyrelsen är tolv dagar innan sammanträdesdagen. Rutinerna för ärendestopp är inte dokumenterade, men kommunsekreteraren har som rutin
att påminna berörda tjänstemän om att ärendestopp närmar sig.
Beredning inför kommunstyrelsen och arbetsutskottet sker normalt några dagar innan
kallelsen upprättas. Kommunsekreteraren sammanställer kallelsen i dialog med kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Det hålls inga, i förväg bestämda, beredningsmöten för genomgång av ärenden.

3.2. Socialnämnden
3.2.1.

Protokoll

Socialnämndens protokoll skrivs i den kommunövergripande mallen, vilket innebär att
protokollen skrivs med löpande paragrafer utan sidbrytning. Nämndens protokoll publiceras på hemsidan. Samtliga granskade protokoll uppfyller de formella kraven i kommunallagen.
Protokollen saknar innehållsförteckningar. Beslutet presenteras sist i varje paragraf och
skrivs i att-satser. Besluten är oftast tydligt formulerade. Vad gäller protokollens disposition används sällan underrubriker i paragraferna. Ibland förekommer att vissa underrubriker, såsom ”Bakgrund”, ”Bedömning” och ibland ”Sammanfattning” och ”Handlingar”
används. Bakgrundsbeskrivningarna i ärendena är oftast mycket kortfattade. Det händer
att vissa paragrafer är mycket långa och sträcker sig över flera sidor. Trots detta kan det
vara svårt att som läsare få en kontext i ärendet. De långa paragraferna beror oftast på att
en tjänsteskrivelse i sin helhet har lyfts in i protokollet. I merparten av beslutsärendena
saknas en tydlig redogörelse av vilket beslutsunderlag som föreligger i ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut redovisas sällan i paragraferna. Protokollen innehåller både informationsärenden och beslutsärenden. De olika ärendetyperna blandas i protokollen och
det framgår inte alltid av rubriken om ett ärende är ett informationsärende eller beslutsärende. Det förekommer generellt få yrkanden i protokollen.
Redovisningen av delegationsbeslut hanteras som ett informationsärende under den återkommande paragrafen ”Informationspärmen”. Av paragrafen framgår vilken verksamhetsgren besluten avser och aktuella diarienummer. Nämnden fattar inget formellt beslut
där den godkänner redovisningen av besluten. Den månatliga budgetuppföljningen är
relativt utförligt beskriven i protokollet och det ekonomiska utfallet framgår tydligt. Däremot skrivs inget tydligt beslut utan redovisningen avslutas med följande lydelse: ”Informationen läggs till handlingarna.”
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Av protokollen framgår att anmälan om jäv görs i en särskild paragraf. I denna anges i
vilket ärende som en ledamot har jäv. Vid behandlingen av det aktuella ärendet görs däremot ingen notering om jäv.

3.2.2.

Sammanträdeshandlingar

Kallelsen till nämnden med bilagda handlingar publiceras på hemsidan i enlighet med
nämndens reglemente. När protokollet justerats och publicerats på hemsidan plockas kallelsen och handlingarna bort från hemsidan.
Kallelserna innehåller relativt få handlingar, i vissa beslutsärenden förekommer det inte
några handlingar alls. Tjänsteskrivelser med förslag till beslut finns i ett fåtal ärenden per
sammanträde, oftast i cirka ett till två ärenden per sammanträde. Enligt de intervjuade
lyfts tjänsteskrivelserna in i sin helhet i arbetsutskottets protokoll.

3.2.3.

Rutiner för berednings- och protokollsarbete

Socialnämndens reglemente anger att kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare
senast fem dagar före sammanträdesdagen. Granskade kallelser med bilagor har skickats i
enlighet med nämndens reglemente. I reglementet anges det också att kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och att denna ska skickas digitalt till ledamöter och ersättare i
nämnden. Föredragningslistan ska också publiceras på hemsidan. Reglementet anger vidare att det är ordföranden som avgör i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
Det finns en dokumenterad rutin på socialförvaltningen som innehåller en checklista för
hur kallelsen och protokollet för arbetsutskottet och nämnden upprättas samt hur utskicket går till.
Socialförvaltningen använder sig av stoppdatum inför kallelseutskick. Stoppdatumet är
samma dag som kallelsen ska sättas samman och skickas till nämnden. Datumen finns
inte dokumenterade, men nämndssekreteraren har som rutin att uppmärksamma handläggare om stoppdatum i samband med ledningsgruppsmöten etc. Handläggarna uppges
hålla gällande tidsangivelser.
Beredning inför socialnämnden och arbetsutskottet sker normalt sett en vecka innan
sammanträdena. Nämndsekreteraren sammanställer kallelsen, vilket normalt sett sker i
dialog med nämndens ordförande och förvaltningschefen. Nämndssekreteraren ingår i
socialförvaltningens ledningsgrupp. Det förekommer att ledningsgruppen diskuterar aktuella ärenden som ska upp till nämnden. Det hålls inga, i förväg bestämda, beredningsmöten för genomgång av ärenden.

3.3. Utbildningsnämnden
3.3.1.

Protokoll

Utbildningsnämnden använder sig av den kommunövergripande protokollsmallen, vilket
innebär att protokollen skrivs med löpande paragrafer utan sidbrytning. Nämndens protokoll publiceras på hemsidan. Vid granskningstillfället saknades ett antal protokoll på
hemsidan. Protokollen har inga innehållsförteckningar. Beslutet presenteras sist i varje
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paragraf. Besluten skrivs i att-satser och är relativt tydliga. I början av år 2015 formulerades nämndens beslut i hela beslutsmeningar, men från och med april gäller att-satser.
Protokollen innehåller både informationsärenden och beslutsärenden. De olika ärendetyperna blandas i protokollen och det framgår inte alltid av rubriken om ett ärende är ett
informationsärende eller beslutsärende.
Utbildningsnämndens protokoll saknar en disposition med fasta underrubriker. Paragraferna i protokollet har i regel endast huvudrubrik och underrubriken ”Beslut”. Paragraferna är generellt korta och i många fall saknas en beskrivning av vad ärendet handlar om.
Det är även svårt att via protokollen få en uppfattning om hur ärenden har beretts, då protokollsparagrafen inte tydligt redovisar bakomliggande beslutsunderlag. Vi noterar att det
i nämndens protokoll från juni år 2015 har skett viss förbättring avseende detta, då de
flesta beslutsärenden från och med det protokollet har såväl hänvisning som viss beskrivning av beslutsunderlaget och ärendet i sig.
I granskade protokoll har det inte förekommit några yrkanden.
Anmälan av fattade delegationsbeslut inom nämndens verksamhetsområde redovisas
endast i två av åtta granskande protokoll. Ärenderubriken för anmälan av delegationsbeslut lyder enligt följande: ”Anmälan av delegation” och följs av texten ”Utbildningsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut”. Det framgår inte vad det är för delegationsbeslut som har anmälts. Det finns inte heller någon hänvisning till en bilaga med de
fattade delegationsbesluten. Nämnden fattar inget formellt beslut där den godkänner redovisningen av besluten.

3.3.2.

Sammanträdeshandlingar

Kallelsen till utbildningsnämnden med bilagda handlingar publiceras på hemsidan i enlighet med nämndens reglemente. Kallelsen med handlingar plockas bort från hemsidan
när det justerade protokollet publicerats där.
Granskningen av utbildningsnämndens sammanträdeshandlingar visar att förekommande tjänsteskrivelser har upprättats i den kommunövergripande mallen och gällande
disposition har följts. I beslutsärendena finns en tjänsteskrivelse med i cirka hälften av
ärendena. Det förekommer inte några beredande protokollsutdrag i ärendena. Istället
skickas arbetsutskottets protokoll i sin helhet till nämndens ledamöter och ersättare.
Cirka två tredjedelar av nämndens beslutsärenden har beretts av arbetsutskottet.

3.3.3.

Rutiner för berednings- och protokollsarbete

Utbildningsnämndens reglemente anger att kallelsen ska skickas till varje ledamot och
ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen. Vidare anges att kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och att denna ska skickas digitalt till ledamöter och ersättare i
nämnden. Föredragningslistan ska publiceras på hemsidan. Reglementet anger också att
det är ordföranden som avgör i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Utöver reglementet finns inga ytterligare dokumenterade rutiner med bäring på berednings- och protokollsarbetet i nämnden.
Det sker inga formella beredningsmöten inför nämndens sammanträden. Däremot har
utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschefen avstämningsmöten per telefon
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eller på förvaltningskontoret då kallelsen och aktuella ärenden diskuteras. Nämndens
sekreterare deltar i regel inte på dessa möten. Däremot kan information om ärenden inhämtas från stabschef, ekonom, förvaltningssekreterare m.fl. om behov finns. Efter att
nämndens ordförande och förvaltningschef stämt av dagordningen och de handlingar som
ska skickas ut, informeras nämndssekreteraren om vilka ärenden som ska med i kallelsen.
Detta sker i regel sju till åtta dagar innan sammanträdet.
Enligt de intervjuade finns bestämda stoppdatum för ärendeinlämning inför arbetsutskottets respektive nämndens sammanträden. Stoppdatum är sju dagar innan arbetsutskottets
respektive nämndens sammanträde, vilket är samma dag som utskicket av kallelsen till
arbetsutskottet och nämnden administreras. Ärendestoppet inför arbetsutskottet uppges
vara mer flexibelt än det för nämnden, eftersom det i regel sker två utskick inför arbetsutskottens sammanträden. Sju dagar innan sammanträdet skickas dagordningen och de
eventuella handlingar som är klara. Ett andra utskick görs två dagar innan sammanträdet
då budgetuppföljningen och resterande handlingar skickas. Om ärenden inkommer efter
datum för ärendestopp till nämnden så får dessa vänta till nästa sammanträde, om det
inte föreligger särskilda skäl för en snabbare beredning. Synpunkter framförs på att det
förekommer beslutsärenden som inte anses behöva beslutsunderlag. Ovan nämnda rutiner finns inte dokumenterade.

3.4. Samhällsbyggnadsnämnden
3.4.1.

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden använder sig av den kommunövergripande protokollsmallen,
vilket innebär att protokollen skrivs med löpande paragrafer utan sidbrytning. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll publiceras på hemsidan. Även protokollen från nämndens
arbetsutskott finns att ta del av på hemsidan. Protokollen saknar innehållsförteckningar.
Beslutet presenteras främst i varje paragraf.
Besluten skrivs i att-satser och är relativt tydliga. Många ärenden har beslut som utgörs av
åtskilliga att-satser. Det förekommer få yrkanden i protokollen. I de fall det förekommer
har hanteringen av yrkanden och propositionsordningar skett korrekt i protokollen.
I protokollen förekommer informationsärenden, beslutsärenden och s.k. ”diskussionsärenden”. Diskussionsärenden utgörs ofta av beslutsärenden som inte är färdigberedda. I
dessa ärenden blir beslutet ofta ett uppdrag till förvaltningen att exempelvis återkomma
med beslutsunderlag till nästa sammanträde. Det är dock inte alltid som beslut förekommer i diskussionsärendena. De olika ärendetyperna blandas i protokollen. Utseendet och
innehållet i de olika beslutsparagraferna skiftar kraftigt beroende på om paragrafen avser
behandlingen av ett myndighetsärende eller inte. Paragraferna i ärendena som inte är
myndighetsärenden har oftast få underrubriker och i vissa fall ingen alls (exempelvis
ärendet planprioritering som är ett återkommande ärende).
I myndighetsärenden används ibland en disposition som innehåller följande underrubriker: ”Beslut”, ”Redogörelse för ärendet”, ”Bakgrund”, ”Syfte”, ”Motivering av beslutet”.
Men dispositionen i myndighetsärendena skiljer sig mellan de olika ärendetyperna, vilket
innebär att det kontinuerligt även förekommer andra underrubriker i paragraferna. I beslutsärenden som inte är myndighetsärenden används ibland även underrubriken ”Motivering av beslutet”. I vissa myndighetsärenden förekommer underrubriken ”Handlingar
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som ligger till grund för beslut”, men oftast saknas en tydlig redogörelse av vilket beslutsunderlag som föreligger i såväl ärenden som rör myndighetsutövning som andra beslutsärenden. Arbetsutskottet förslag till beslut redovisas inte i ärendena.
Samtliga granskade protokoll uppfyller de formella kraven i kommunallagen. Vi noterar
att redovisning av delegationsbeslut hanteras som ett informationsärende. Paragrafen
saknar beslut och underrubriker. Det enda som framgår av paragrafen är följande: ”Redovisning och genomgång av tagna delegationsbeslut.” Vad gäller ärendet om planprioriteringen återges endast beslutet som lyder enligt följande: ”Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.” Samma gäller för behandlingen av den månatliga budgetuppföljningen. Endast ett beslut anges i protokollet
som har lydelsen ”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna”. Någon information om det ekonomiska utfallet återges inte i
protokollet.

3.4.2.

Sammanträdeshandlingar

Kallelsen till nämnden inklusive dess handlingar publiceras på hemsidan i enlighet med
nämndens reglemente. Kallelsen med handlingar plockas bort från hemsidan när det justerade protokollet publicerats där.
Granskade kallelser med bilagor har skickats i god tid innan nämndens sammanträde.
Kallelserna innehåller relativt få handlingar, det är inte ovanligt att det i vissa ärenden
inte förekommer några handlingar alls. Tjänsteskrivelser med förslag till beslut finns i
stort sett inte alls i de granskade kallelserna. Protokollen ger intrycket av att förvaltningens förslag till beslut ofta presenteras på sammanträdet.

3.4.3.

Rutiner för berednings- och protokollsarbete

I samhällsbyggnadsnämndens reglemente anges att kallelsen ska skickas till varje ledamot
och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen. Vidare det att kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och att denna ska skickas digitalt till ledamöter och ersättare i
nämnden. Föredragningslistan ska enligt reglementet publiceras på hemsidan. Reglementet anger också att det är ordföranden som avgör i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden kallelse skiljer sig utseendemässigt jämfört med kommunstyrelsen och övriga nämnders kallelser. Ärendena på föredragningslistan är indelade i olika
ärendegrupper: Formalia, Rapporter, Diskussions-/Informationsärenden, Beslutsärenden, Planavdelningen, Byggavdelningen, Bygglov och byggsanktionsavgifter, Miljöavdelningen, Alkohol-/serveringstillstånd samt Övriga besluts- och förvaltningsärenden.
Handläggarna använder generellt inte kommunens övergripande mall för tjänsteskrivelse,
utan använder istället en egen mall som finns i förvaltningens ärendehanteringssystem.
Förvaltningen har utarbetat en dokumenterad rutin för att tydliggöra för handläggarna
vilken information som ska finnas i en tjänsteskrivelse till nämnden. Därutöver finns även
dokumenterade rutiner för utskick av kallelse och expediering av protokoll.
Föredragningslistan till arbetsutskottet upprättas av nämndssekreteraren några dagar
innan sammanträdet. Det sker inget formellt beredningsmöte inför arbetsutskottets
sammanträde. Ledamöterna i arbetsutskottet får kallelsen vid sittande bord. Efter arbetsFebruari 2016
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utskottets sammanträde färdigställs kallelsen till nämnden. Det formella utskicket av kallelsen inklusive handlingar sker i regel en vecka efter arbetsutskottets sammanträde, vilket är cirka en vecka innan nämnden sammanträder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen använder sig av ärendestopp inför kallelseutskick till
nämnden, vilket infaller tre dagar innan arbetsutskottets sammanträde. Samtliga datum
för ärendestopp, utskick, sammanträden och andra för verksamheten viktiga datum dokumenteras för respektive år. Dokumentet upplevs utgöra ett stort stöd för såväl nämndsekreteraren som handläggarna i nämndens ärendehantering.
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Revisionell bedömning

Vi bedömer att styrelsen och nämndernas kallelser och protokoll endast delvis är ändamålsenligt utformade. Vi grundar vår bedömning på att styrelsens och nämndernas protokoll inte är tillräckligt informativa och lättförståeliga för en utomstående läsare och att
kallelserna med bilagor brister i beslutsunderlaget. Vi bedömer att samtliga nämnders
protokoll huvudsakligen lever upp till kommunallagens krav samt att det delvis finns
ändamålsenliga och fastställda rutiner för beredningsarbete i respektive nämnd.
Vi bedömer att om förutsättningar ges för kommunens nämndssekreterare under kommunsekreterarens ledning att utveckla nämnds- och protokollsarbetet i kommunen finns
goda möjligheter att åtgärda de synpunkter som läggs fram i denna rapport.
Nedan utvecklar vi vår bedömning utifrån respektive kontrollmål.

4.1.

Kontrollmål

Uppfyller styrelsens och nämndernas protokoll kommunallagens krav?
Vi bedömer att protokollen i stort sett uppfyller de formella kraven i kommunallagen. Vi
grundar vår bedömning på att protokollen lever upp till de krav som lagen anger.
Vi noterar att det främst förekommer yrkanden i kommunstyrelsens och socialnämndens
protokoll och att dessa huvudsakligen har återgetts på ett korrekt sätt.
Vi bedömer att om extra ärenden tillkommer efter att dagordningen upprättats bör styrelsen eller nämnden fatta ett formellt beslut om förändrad dagordning på sammanträdet.
Vi bedömer att socialnämndens hantering av jäv i protokollet inte är ändamålsenlig. Vi
anser att det bör framgå av aktuell beslutsparagraf om en ledamot eller tjänstgörande ersättare inte deltar i handläggningen på grund av jäv.
Vi bedömer att socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden bör
säkerställa att redovisningen av delegationsbeslut återges på ett korrekt sätt i protokollen.
Redovisningen av delegationsbeslut är ett beslutsärende och det bör tydligt framgå av
beslutet att nämnden godkänner redovisningen.
Är protokollen tillräckligt informativa och lättförståeliga för en utomstående
läsare?
Vi bedömer att samtliga nämnders protokoll är otillräckligt informativa och lättförståeliga
för en utomstående läsare. Vi grundar vår bedömning på att protokollen till sin struktur är
otydliga då en disposition med återkommande, fasta underrubriker inte används av någon
nämnd. Vi noterar att samhällsbyggnadsnämnden använder underrubriker i myndighetsärenden, vilket är positivt.
Samtliga nämnders protokoll innehåller också beslutsparagrafer där läsaren inte förses
med någon sammanfattning eller bakgrund till beslutet. Vi konstaterar att det också är
svårt att få en uppfattning om vilket skriftligt beslutsunderlag som finns i nämndernas
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beslutsärenden. Vi bedömer att det är en demokratisk brist då vi anser att nämnderna bör
förse läsaren med sådan information även om det i lagen inte finns krav på detta i protokollen.
Är kallelsen utformad så att nämndsledamöterna har ett beslutsunderlag av
tillfredsställande kvalitet inom rimlig tid för sammanträdet?
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder skickar ut kallelser med bilagor i god tid innan
sammanträdet. Vi bedömer dock att beslutsunderlagen inte är av tillfredsställande kvalitet
då tjänsteskrivelser där förvaltningen lämnar en sakkunnig analys av ärendet med förslag
till beslut ofta saknas. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det snarare är ett undantag än en regel att en tjänsteskrivelse finns i kallelserna. Ofullständigt och bristfälligt beredda ärenden ökar risken för att de förtroendevalda fattar felaktiga beslut.
Vi bedömer att det inte är ändamålsenligt med två utskick av handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskott, där beslutsunderlagen främst skickas ut i ”det andra utskicket”.
Vi anser att de förtroendevalda får för kort tid för genomläsning och att hanteringen riskerar att bidra till stress i nämndsadministrationen.
Vi bedömer att det inte är ändamålsenligt att samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
inte får kallelsen och handlingar skickade till sig i före sammanträdet. Vi anser att de förtroendevalda får för kort tid för inläsning och för diskussioner i sina respektive partigrupper, vilket riskerar att inskränka de förtroendevaldas möjlighet till påverkan.
I samband med upprättandet av en ny protokollsmall rekommenderar vi kommunstyrelsen att även initiera ett arbete för att utveckla en tillämpningsanvisning till gällande
kommunövergripande mall för tjänsteskrivelse. Enligt vår bedömning är det är viktigt att
mallen för tjänsteskrivelse harmonierar med den kommunövergripande protokollsmallen
för att på så sätt skapa effektivitet i nämnds- och protokollsarbetet.
Finns ändamålsenliga och fastställda rutiner för beredningsarbete i respektive nämnd?
Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga och fastställda rutiner för beredningsarbete i respektive nämnd. Vi grundar vår bedömning på att samtliga nämnders reglementen reglerar vissa rutiner vad gäller kallelseutskick och att kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat dokumenterade rutiner för vissa moment i kallelse- och protokollsarbetet.
Vi bedömer att samtliga nämnder bör att upprätta skriftliga rutiner för beredningsprocessens olika delar. Skriftliga rutiner har flera fördelar. En följd av att dokumentera sitt
arbetssätt är att man tvingas analysera och kritiskt granska inarbetade rutiner. Med hjälp
av skriftliga rutiner är det också lättare för nämndssekreterarna att täcka för varandra,
vilket minskar sårbarheten och ökar effektiviteten i nämndens handläggning av ärenden.
Efterlevnaden av rutinerna kan med fördel följas upp inom ramen för nämndens internkontrollarbete.
Finns rutiner för att tillgängliggöra kallelser och protokoll för allmänheten,
exempelvis via kommunens hemsida?
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Rutiner finns för att tillgängliggöra nämndernas protokoll och kallelser på hemsidan. Vi
noterar att endast kommunstyrelsen har innehållsförteckningar i protokollen. Vi anser att
samtliga nämnders protokoll bör förses med innehållsförteckningar som har bokmärken
eller har klickbara länkar till de olika paragraferna. Detta för att underlätta för den som
tar del av protokollet på en dataskärm eller surfplatta.

4.2.

Rekommendationer



Vi rekommenderar kommunstyrelsen att initiera ett arbete för att upprätta en
kommungemensam protokollsmall med fasta underrubriker för att göra protokollen mer informativa och tillgängliga ur bl.a. ett medborgarperspektiv. Detta kan
med fördel göras av en protokollsgrupp bestående av samtliga nämndssekreterare.



Vi rekommenderar kommunstyrelsen att initiera ett arbete för att utveckla en tilllämpningsanvisning till gällande kommunövergripande mall för tjänsteskrivelse.
Det är viktigt att mallen för tjänsteskrivelse stämmer överens med den kommunövergripande protokollsmallen, för att på så sätt skapa effektivitet i nämnds- och
protokollsarbetet

2016-02-16

Pär Sturesson

Lisa Åberg

Uppdragsledare

Projektledare
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Planering - 2017 (Kommunstyrelsen)
Vision för Borgholms kommun
Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden.

Perspektiv

Kommunfullmäktigemål

Nämndsmål

Medborgare

Borgholms kommun ska präglas av
demokrati, medborgarinflytande och
öppenhet.

Succesivt öka nöjd inflytande index (NII)

Borgholms kommun ska främja lika
rättigheter och möjligheter för alla.

Medborgarna upplever att kommunen
behandlar alla lika

Bra kommunal service med god kvalité i
hela kommunen.

Andelen kommunmedborgare som är nöjda
och trygga med kommunen som en plats att
leva och bo ska ständigt öka.

Öka öppenhet, lättillgänglig information och
insyn i den kommunala verksamheten

Öka möjlighet att bosätta sig i kommunen.
Ekonomi

Verksamheterna i Borgholms kommun ska
bedrivas utifrån god ekonomisk
hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Kostnaderna ska inte överstiga 98 procent
av intäkterna från skatter och bidrag
Investeringarna ska självfinansieras
Ekonomin skall utgöra begränsningar för
verksamheten.
Kommunens verksamheter ska drivas
kostnadseffektivt med lika bra eller bättre
servicenivå/kvalitet i jämförelse med
riksgenomsnittet

Företagande

Borgholms kommun ska arbeta med mål
och resultatstyrning med ständiga
förbättringar som ledstjärna.
Kostnadseffektivitet ska råda, vilket innebär
att kostnader ska vägas mot förväntad
nytta. Detta förhållningssätt möjliggör att
kommunmedborgarna får ut maximal
service för skattepengarna.

De politiska målen och prioriteringarna ska
genomsyra den ekonomiska planeringen
med ökad öppenhet och delaktighet i
planerings- och uppföljningsprocesser.

Kommunen ska tillsammans med
företagare och myndigheter arbeta för
nöjdare företagare som blir fler.

Förbättra näringslivsklimatet i kommunen
genom att ständigt klättra uppåt på Svenskt
näringslivs ranking av företagsklimat

Beslutsunderlag ska innehålla långsiktiga
ekonomiska konsekvenser

Skapa möjlighet för expansion efter Ölands
förutsättningar

Verksamhetsmål

Nyckeltal

Aktiviteter

81
Perspektiv

Medarbetare

Kommunfullmäktigemål

Nämndsmål

Kommunen ska i sitt bemötande ha ett
arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.

Förenkla och tillgängliggöra tydlig
information, kommunikation och dialog
mellan företagare/föreningar och kommun för
att öka företagarnas upplevelse av service
och likabehandling.

Medarbetarna i Borgholms kommun är
nöjda med sin arbetssituation, genom ett
tydligt ledarskap och delaktighet i
verksamhetens utveckling samt möjlighet till
personlig utveckling.

Våra medarbetare ska ha
arbetsbeskrivningar med tydligt definierade
ansvarsområden och individuella mål
Vår frisknärvaro bland medarbetarna ska
ständigt öka
Kommunen upplevs som en attraktiv
arbetsgivare.

Miljö- och kultur

Våra unika natur- och kulturvärden ska
förvaltas väl och därigenom skapa trivsel
och en hållbar, positiv utveckling av
kommunen.

Verka tillsammans med föreningar och
organisationer för att lyfta fram
naturområden och kulturhistoriskt värdefulla
miljöer och byggnader för att främja trivsel
och besöksnäring
Kommunen ska i egenskap av ekokommun
vara framgångsrik i miljö- och
hållbarhetsarbetet med fokus på våra
naturresurser och utmaningar
Skapa förutsättningar för ett rikt kultur- och
fritidsliv

Verksamhetsmål

Nyckeltal

Aktiviteter
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Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 174

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-03

158-183

Dnr 2015/172-109 KS

Motion (Eddie Forsman M) – Livskvalitet – bra boendemiljö året om.
Eddie Forsman (M) föreslår i motion 2015-06-24
att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag och kostnadsberäkning på byggnation av inglasade vinterträdgårdar, förslagsvis på
150 till 200 kvm, till Åkerbohemmet, Soldalen och Strömgården, samt att
investeringarna läggs in i investeringsplanen för 2017, 2018 och 2019.
Kommunfullmäktige lämnade 2016-09-14 § 126 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2016-04-25 föreslår kommunledningskontoret att begäran
om investering för byggnation av inglasade vinterträdgårdar avslås.
Av tjänsteskrivelsen framgår att en schablonmässig kostnadsberäkning har
gjorts för byggnationen på 15 tkr/m2. Det innebär att varje trädgård beroende
på storlek beräknas kosta 2 250 000 kr – 3 000 000 kr och totalt ca 7 – 10
mkr inklusive inventarier och växter. Beräkningen utgår från ett lågt riktpris
vilket kan innebära att platsspecifika förutsättningar kan öka kostnaden.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunens fastigheter för äldreboende har omfattande behov av åtgärder
för underhåll, energieffektivisering och arbetsmiljökrav. Trots att det finns
goda skäl att skapa vinterträdgårdar för äldre är bedömningen att underhållet
av befintliga fastigheter bör prioriteras.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att

avslå motionen med hänvisning till att underhållet av befintliga
fastigheter bör prioriteras.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Borgholms kommun
Box 52
387 21 Borgholm

Motion

150624

Livskvalitet – bra boendemiljö året om.
Åkerbohemmet i Löttorp, Soldalen i Köpingsvik och Strömgården i Borgholm bra
boendemiljöer året om.
Min ide är att på de tre ovanstående äldreboendena bygga en inglasad och isolerad
vinterträdgård där man kan vara ute året om. En vinterträdgård med sittplatser, blommor
och träd och där möjligheten finns att kunna promenera med eller utan rullator året om
oavsett väder.
Mitt yrkande är.
Att: kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag och kostnadsberäkning på
byggnation på inglasade vintertrådgårdar, förslagsvis på 150 till 200 kvm, till Åkerbohemmet,
Soldalen och Strömgården samt att investeringarna läggs in i investeringsplanen för 2017,
2018 och 2019.
Eddie Forsman (M)
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Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 176

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-03

158-183

Dnr 2016/19-109 KS

Motion (Stig Bertilsson och Peder Svensson C) – äldreboendeplatser.
Stig Bertilsson (C) och Peder Svensson (C) föreslår i motion 2016-01-26 med
anledning av de ”nya statliga pengarna”
att använda delar av dessa medel för att täcka nuvarande och det ökande
behovet av nya äldreomsorgsplatser.
Kommunfullmäktige lämnade 2016-02-15 § 22 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

I tjänsteskrivelse 2016-04-04 föreslår kommunledningskontoret att avslå
begäran om att använda delar av statliga medel för att täcka nuvarande och
det ökande behovet a nya äldreomsorgsplatser.
Kommunledningskontorets bedömning
Bedömningen är att kommunen inte ska göra förhastade åtgärder och
investeringar om inte akut behov förestår. Istället bör en satsning på ett ökat
antal boendeplatser föregås av en noggrann utredning om beräknat behov
och status på befintliga boenden. En kartläggning bör också göras om
lokalerna uppfyller myndighetskrav och är ändamålsenliga för boende och
personal.
Därefter kan den samlade bedömningen ligga till grund för ställningstagande
om framtida planering och investering.
Kommunledningskontoret har påbörjat planering av vissa underhållsåtgärder
och energieffektivisering av fastigheter för äldreboenden och omsorg.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Deltagande i beslutet
Marcel van Luijn (M) deltar inte i beslutet
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 175

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-05-03

158-183

Dnr 2015/262-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – bidrag till kommunens kobönder.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion inkommen 2015-10-19
att Borgholms kommun betalar ett kobidrag på 1 000 kronor per ko till
Borgholms kommuns kobönder och med start redan i januari 2016.
Kommunfullmäktige lämnade 2015-10-19 § 148 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

I tjänsteskrivelse 2016-04-20 föreslår kommunledningskontoret att
motionen avslås.
Av tjänsteskrivelsen framgår att i Kommunallagen 2 kap 1 § framgår den
allmänna kompetensen och fullmäktiges befogenheter. Bland annat ligger i
den grundläggande kompetensbestämmelsen ett principiellt förbud mot att ge
understöd åt enskilda, eftersom det i regel inte kan vara ett allmänt intresse
att sådant understöd lämnas. Undantag från förbudet finns i speciell
lagstiftning t ex socialtjänstlagen och lagen om kommunalt stöd till boende.
Vidare finns ett allmänt förbud mot gynnande av enskild - syftet är att skydda
kommunen mot korruption och icke-ändamålsenlig användning av
kommunala medel och tillgångar. Förbudet är en följd av kravet på att
kommunala verksamheter ska motiveras utifrån ett allmänt kommunalt
intresse och komma alla till del.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att

avslå motionen då kommuner enligt Kommunallagen inte får ge
bidrag till enskilda.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 98

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-04-28

88-112

Till: Kommunfullmäktige i Borgholm

Dnr. 2015-1370
Medborgarförslag - utbyggnad av VA-nätet i Bäckalundsområdet
(norra Öland)
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget att utan dröjsmål ge Bäckalundsområdet möjlighet att ansluta till det
kommunala VA-nätet, med hänvisning till aktuell VA-planering.
________________________________________

Sammanfattning av ärendet
Britt-Maria Soltorp & Gunnar Hammarsten lämnade 23 oktober 2015 in ett
medborgarförslag – att kommunen utan dröjsmål tillser att Bäckalundsområdet
ges möjlighet att ansluta till det kommunala VA-nätet. Kommunfullmäktige
lämnade över medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning
inför slutligt avgörande i kommunfullmäktige.
I den kommunala VA-planeringen ingår området redan i ett närstående planerat
utbyggnadsområde, Vedborm-Binnerbäck etapp 2, med genomförandeperiod
mellan år 2020-2024. Samhällsbyggnadsnämnden anser att kommunen inte ska
frångå denna planering utan behålla utbyggnadsplanen oförändrad. Enskild
prioritering skapar orättvisor i en svår VA-situation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-22
Medborgarförslag 2015-10-23
Utdrag ur VA-plan
Beslutet ska skickas till
Britt-Maria Soltorp
Gunnar Hammarsten
_____________________________

Utdragsbestyrkande

89 TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare

1 (3)

Datum

Beteckning

2016-03-22

2015-001370

Ert datum

ErErbeteckning
beteckning

Mia Hedman
VA-planerare
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - utbyggnad av VA-nätet i Bäckalundsområdet
(norra Öland).
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget att utan dröjsmål ge Bäckalundsområdet möjlighet att ansluta till det
kommunala VA-nätet, med hänvisning till aktuell VA-planering.
__________________________________________

Sammanfattning av ärendet
Britt-Maria Soltorp & Gunnar Hammarsten lämnade 23 oktober 2015 in ett
medborgarförslag – att kommunen utan dröjsmål tillser att Bäckalundsområdet ges
möjlighet att ansluta till det kommunala VA-nätet. Kommunfullmäktige lämnade över
medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning inför slutligt
avgörande i kommunfullmäktige.
I den kommunala VA-planeringen ingår området redan i ett närstående planerat
utbyggnadsområde, Vedborm-Binnerbäck etapp 2, med genomförandeperiod mellan
år 2020-2024. Samhällsbyggnadsnämnden anser att kommunen inte ska frångå
denna planering utan behålla utbyggnadsplanen oförändrad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-03-02
Medborgarförslag 2015-10-23
Utdrag ur VA-plan
Ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen är medveten om de kvalitets- och kvantitetsmässiga
dricksvattenproblem som förekommit i området under en längre tid. Problemet är
dock inte unikt för området utan finns i varierande omfattning vid enskild vattenförsörjning på flera platser över hela kommunen. Man har tagit hänsyn till dricksvattenbehovet i den omfattande behovsbedömning som ligger till grund för VAplaneringen och som gjorts för samtliga områden inom större sammanhang i
kommunen, inklusive aktuellt område.
Bäckalundsområdet har prioriterats för anslutning till kommunalt VA framför många
andra områden i utbyggnadsplanen, dels p.g.a. av dricksvattenbehovet men även då
fastigheterna ligger inom känsligt område (vattenskyddsområde) samt att förutsättningarna för enskilda avlopplösningar är sämre beroende på dåliga markförhållanden
i området.

Postadress
Samhällsbyggnad
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Stadshuset
Östra kyrkogatan 10
Org nr: 212000-0795

Telefon: 0485-880 00
Telefax: 0485-129 35
e-post: sbn@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Området planeras därför för anslutning till kommunalt VA i nästkommande etapp (2)
av Vedborm-Binnerbäcksområdet som har en genomförandeperiod mellan år 20202024. Totalt kommer Vedborm-Binnerbäck-utbyggnaden bestå av 6-7 etapper, där
etapp 1 idag är genomförd och etapp 2 är under planering. Möjlighet att ansluta
aktuell fastighet till kommunalt vatten och avlopp ligger alltså inom en relativt snar
framtid.
Aktuell utbyggnad för området i fråga är planerad till 2020-2024. Fram tills dess
måste den kommunala VA-utbyggnaden koncentreras till andra områden som
bedömts ha ett högre anslutningsbehov. Dessa ingår huvudsakligen i redan
beslutade verksamhetsområden (VO), vilket gör att utbyggnaden i dessa områden
enligt lag måste ske skyndsamt, d.v.s. prioriteras före andra. (Lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster).
Slutligt besked om tidpunkt för anslutning av Bäckalundsområdet kan ges först efter
det att projektering för utbyggnaden genomförts i området. Projekteringen utförs av
Borgholm Energi AB, närmare tiden för utbyggnadstart och föregås av beslut om
utvidgning av verksamhetsområde. Detta beslut tas året innan planerad utbyggnad i
Kommunfullmäktige via förslag från Samhällsbyggnadsnämnden. Samtliga berörda
fastighetsägare kommer att informeras om att ingå i VO samt om kommande
planering.

Svarta områden på kartan är planerade att ingå i etapp 2 i Vedborm-Binnerbäckutbyggnaden. Lila ytor ingår i befintligt verksamhetsområde,. d.v.s. den redan
utbyggda etapp 1. Rödrandiga ytor är fastigheter som ingick i VO-utvidgning 2015.
Vattenskyddsområdet för Löttorp-Hornsjön syns som svagt blårastrerat. Området till
vänster, nedtill i kartan, lilarutigt område mot kust och sjö är naturskyddat område.
Aktuell fastighet varifrån medborgarförslaget inkommit är markerad med en
husliknande symbol.
Det kan finnas möjlighet för en fastighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp
även utanför verksamhetsområde som avtalskund, vilket är en överenskommelse

Postadress
Samhällsbyggnad
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Stadshuset
Östra kyrkogatan 10
Org nr: 212000-0795

Telefon: 0485-880 00
Telefax: 0485-129 35
e-post: sbn@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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mellan fastighetsägaren och BEAB. Det förutsätter bl.a. att tillräcklig kapacitet finns i
befintligt ledningsnät. Om så är fallet bekostar och ansvarar fastighetsägaren själv
servisledningen fram till förbindelsepunkten. I dagsläget är BEAB restriktiva till
anslutning av ytterligare avtalskunder p.g.a. den problematiska dricksvattensituationen som råder. Fastighetsägaren ansvarar i sådana fall själv för att utreda
detta alternativ vidare genom att ansöka om att bli avtalskund till BEAB.
Ett kommunalt ordnat, tillfälligt arrangemang som föreslås som alternativ i medborgarförslaget kan inte vara begränsat till några få fastighetsägare för att vara en berättigad lösning. Planen för VA-utbyggnad ska följas och den enskildes intresse ska inte
prioriteras att föregå de planerade utbyggnadsområdena. Det finns inte heller något
kommunalt ansvar att ordna med sådan lösning för enbart ett fåtal fastigheter. En
vattenförsörjningslösning genom pumpning av vatten från Hornsjön eller dylikt får
därför utredas vidare av fastighetsägaren själv om intresse för detta föreligger. Det
krävs troligtvis även en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen för en sådan
åtgärd.
Däremot kan kommunen komma att vidta vissa åtgärder, såsom utställning av
centralt placerade nödvattentankar, s.k. tappställen, eller på annat sätt tillfälligt
försörja större områden med dricksvatten om en mer omfattande akut situation
uppstår gällande dricksvattenförsörjningen.
Beslutet ska skickas till

Britt-Maria Soltorp
Gunnar Hammarsten

Postadress
Samhällsbyggnad
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Stadshuset
Östra kyrkogatan 10
Org nr: 212000-0795

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

§ 97

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-04-28

88-112

Till: Kommunfullmäktige i Borgholm

Dnr. 2016-377
Medborgarförslag – Tillsyn av rengöring/sotningsverksamhet
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt
Ölands kommunalförbund att utreda om sotningsverksamheten och
brandskyddskontrollen ska genomföras av en och samma aktör eller skiljas på
olika aktörer.
_______________________________________

Sammanfattning av ärendet
Andreas Åsenholm har lämnat in ett medborgarförslag 2015-01-12 med förslag
på att Borgholms kommun i Ölands kommunalförbund verkar för
 åtskillnad på rengöring/sotning och brandskyddskontroll
 brandskyddskontrollen överförs till kommunen/Ölands kommunalförbund
 att i ev avtal stipulera att all dokumentation (den sk ”kontrollboken”) ägs av
kommunen/Ölands Kommunalförbund.
Kommunfullmäktige överlämnande i beslut 2015-03-16 medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande och beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-15
Medborgarförslag – Tillsyn av rengöring-/sotningsverksamhet
Beslutet ska skickas till
Andreas Åsenholm
Bengt Andersson
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Handläggare

1 (1)

Datum

Beteckning

2016-04-15

2016-377

Ert datum

ErErbeteckning
beteckning

Göran Borgö
Samhällsbyggnadschef
Kommunfullmäktige
Medborgarförslag – Tillsyn av rengöring/sotningsverksamhet
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget och föreslår att
kommunfullmäktige uppdrar åt Öland kommunalförbund att reda ut om
sotningsverksamheten och brandskyddskontrollen ska genomföras av en och samma
aktör eller skiljas på olika aktörer.
___________________________________________

Sammanfattning av ärendet
Andreas Åsenholm har lämnat in ett medborgarförslag 2015-01-12 med förslag på att
Borgholms kommun i Ölands kommunalförbund verkar för
-

åtskillnad på rengöring/sotning och brandskyddskontroll

-

brandskyddskontrollen överförs till kommunen/Ölands kommunalförbund

-

att i ev avtal stipulera att all dokumentation (den sk ”kontrollboken”) ägs av
kommunen/Ölands Kommunalförbund.

Kommunfullmäktige överlämnande i beslut 2015-03-16 medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande och beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-05-15
Medborgarförslag – Tillsyn av rengöring-/sotningsverksamhet
Ärendet
Borgholms kommun har överfört ansvar för sotningsverksamhet och brandskyddskontroll av eldstäder till Ölands kommunalförbund som i sin tur anlitat privat entreprenör
för dessa två uppgifter. Det kan vara olämpligt att en och samma entreprenör ansvarar
både för att utföra sotningsverksamhet och kontrollera den.
I många kommuner utförs sotningsverksamhet och kontroll av en och samma
entreprenör medan andra kommuner har skiljt på arbetsuppgifterna. Sotningen
genomförs av privat entreprenör genom upphandling medan kontroll utförs av
kommunen eller upphandlas av annan entreprenör.
Det finns skäl att Borgholms kommun i Ölands kommunalförbund gör en översyn över
om sotnings- och kontrollverksamheten ska fortsätta som nu eller förändras.
Räddningschef Bengt Andersson har deltagit i handläggningen av ärendet.
Beslutet ska skickas till
Andreas Åsenholm
Bengt Andersson
______________________________
Postadress
Samhällsbyggnad
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Stadshuset
Östra kyrkogatan 10
Org nr: 212000-0795

Telefon: 0485-880 00
Telefax: 0485-129 35
e-post: sbn@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2016-05-16

Utskriven av: Veronika Fredlund

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2016-04-18 - 2016-05-16

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.884

I

2016-04-19

Sammanträdesdatum SKL 2017.
SKL
Meddelande KS

2016.903

Veronika Fredlund

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

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

2016-04-20

Länsstyrelsen i Kalmar län

2015/247 311

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 925 i
Långlöt.
2016.975

I

2016-04-25

Värderingsintyg Byxelkrok 1-1.
Kommunen erhåller 1 335 kronor för
uppgörelsen.
exp till ek.avd och BEELNAB
Eon
KS meddelande

2016.985

Marie-Louise Johansson

I

UNDERRÄTTELSE

Synpunkter på polisens nya organisation - skickat Marie-Louise Johansson
till Polisregion Syd 2016-04-20 undertecknat av
KSo i Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högby,
Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro,
Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västeviks
kommuner

2016-04-26

2016.1001

I

KS meddelande

UTGÅENDE SKRIVELSE

Liten uppföljning Borgholms kommun 20160311

Marie-Louise Johansson

2016-04-26

Länsstyrelsen i Kalmar län

2016/46 168

KS meddelande

RAPPORT
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100
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Uppföljning Riskhantering (LEH )för 2015
Borgholms kommun
2016.1007

I

Meddelande från IFK Borgholm att de inte har för Marie-Louise Johansson
avsikt att vara medarrangör i Högby IFs nattlopp
som KSAU beslutat att ingå som medarrangör i
och anvisat 20 tkr till ufa loppet blir av.

2016-04-29

IFK Borgholm

2016/100 048

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Ansökan m bidrag till nattlopp, Högby IF
2016.1009

I

Skrivelse med synpunkter på arbetet på avd 4.
Lämnad till socialförvaltningen för besvarande
och ev åtgärd

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

SKRIVELSE

Svar på skrivelse från kommunalråden i Kalmar
läns kommuner

Marie-Louise Johansson

2016-04-29

2016.1010

I

2016-05-02

Polismyndigheten i Malmö
KS meddelande

2016.1011

I

SKRIVELSE

Bekräftelse av ansökan om astyckning från Södra Marie-Louise Johansson
Runsten 9:1
Överlämnad till Mex

2016-05-02

Lantmäteriet

2015/112 253

KS meddelande

BEKRÄFTELSE

Fastighetsförsäljning, del av Södra Runsten 9:1
(lärarvillan och lärarbostaden, Runstens skola)
2016.1017

I

2016-05-02

2016.1018

2016-05-02

Cirkulär 16017- budgetförutsättningar för åren
2016-2019
Skickat till ekonomi- och personalavdelningen
tillsammans med bilagor i exel

Marie-Louise Johansson

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Brev till Borgholms kommun gällande
naturvårdsbränning maj-september 2016
Skickat till rtj, sbn, säkerhetssamordnare.

Marie-Louise Johansson

Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande
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Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.1032

I

Beslut TRV - transport av husmoduler från Eksjö - Marie-Louise Johansson
Johan Söderströms väg

2016-05-04

Trafikverket - Tabergs Åkeri

2016/5 002

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2016
2016.1093

I

2016-05-10

2016.1102

Ersättningsbesked enligt 11 a § förordningen om Marie-Louise Johansson
statlig ersättning för asylsökande. Borgholms
kommun erhåller 280087:37 kronor för
stödinsatser av förebyggande karaktär enligt
socialtjänstlagen till barn under 18 år. Exp soc
och ek.avd
Migrationsverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Beslut Mörbylånga kommunfullmäktige gällande
samverkansavtal IT-verksamheten

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2016-05-11
2014/226 106

Utökat driftåtagande - erbjuda IT-tjänster till
Mörbylånga kommun
2016.1106

I

2016-05-12

Instruktion för inbetalning av årlig insats.
Borgholm ska betala 310 358 kronor.
lämnat till ek-avd
Kommuninvest.
KS meddelande

2016.1107

Marie-Louise Johansson

I

INFORMATION

Borgholm Cruising - Tillstånd att anordna
Marie-Louise Johansson
uppvisning med motorfordon på väg 21 maj 2016.

2016-05-12

Länsstyrelsen

2016/67 002

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - ansökan att anordna uppvisning med
motorfordon på väg
2016.1116

2016-05-16

I

Budget 2017 till medlemskommunerna, rev
överlämnad till Ekavd inför budget 2017

Marie-Louise Johansson

Kalmarsunds Gymnasieförbund
KS meddelande

SKRIVELSE
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2016-05-16

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2016-04-18 - 2016-05-16

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
2016.869

U

2016-04-18

Attestlista 2016-04-15

Lars Gunnar Fagerberg

Gäller FRÅN 2016-04-15

2014/237 002

DELEGERINGSBESLUT
Attestlista 2014-2018

2016.904

I

Grannyttrande Hagtornet 1 byggnation garage - Veronika Fredlund
ingen erinran

2016-04-20
2016/2 002

Åter SBN 2016-04-20

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttranden 2016
2016.955

U

2016-04-22

Eon Elnät Sverige AB tillstyrkt ansökan
gällande grävning Hamnkroken Byxelkrok.

Anders Heidenfors Enquist

grävningstillstånd 5/2016

2016/3 002

DELEGERINGSBESLUT
Grävningstillstånd delegation

2016.969

U

Delegationsbeslut och nyttjanderättsavtal, Tings Veronika Fredlund
Ene 1:14, Gröndals Camping

2016-04-22
2016/4 002

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor mex 2016

2016.980

U

EBBA BY THE SEA - tillstyrkt ansökan gällande Marie-Louise Johansson
ytterligare en bod (totalt 4 st) under tiden 1/531/10 kl 11:00-02:00.

2016-04-25

Yttrande

2016/6 002

Skickat till polisen 2016-04-25

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.981
2016-04-25

U

RESTAURANG ROBINSON yttrande, tillstyrks
2016.

Veronika Fredlund

Yttrande
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I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016/6 002

Skickat till polisen 2016-04-25

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.988

U

2016-04-27

BORGHOLMS CITYFÖRENING - tillstyrkt
ansökan för offentlig tillställning, allmän
sammankomst och begagnande av offentlig
plats 30/4-8/5 (Valborg, 1:a maj och
Kristihimmelsfärd)

Marie-Louise Johansson

Yttrande

2016/6 002

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats 2016

2016.997

I

Begäran om yttrande - bred transport - Från
Marie-Louise Johansson
Arlanda genom Sverige via väg 137 på väg 135,
Kolstadgatan ttill Skinnhorvagatan.
Tillstyrkt via mail 2016-04-27

2016-04-27

Loffes Maskin och Specialtransporter

2016/5 002

Tillstyrkt via mail 2016-04-27.

DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2016
2016.1023

I

2016-05-03

Begäran om yttrande - bred transport transport
av husmoduler, från Eksjö till Johan
Söderströms väg - ansökan tillstyrkt via mail
2016-05-03

Marie-Louise Johansson

Trafikverket - Tabergs åkeri

2016/5 002

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2016

2016.1024

I

Beviljat transporttillstånd 2016-05-09 - Stora Rör Marie-Louise Johansson
till Alböke.

2016-05-03
2016/5 002

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2016

2016.1033

I

2016-05-04

Remiss samt Beviljat transporttillstånd paviljonger från Uppvidinge till Johan
Söderströms väg 6 maj.

Marie-Louise Johansson

Trafikverket - Kronobergs kran

2016/5 002

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2016

2016.1041
2016-05-09

U

VÄRLDENS MAT tillstyrkt ansökan gällande
2016-05-14

Marie-Louise Johansson

Yttrande

2016/6 002

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats 2016

Sidan 2 av 3

104
Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
168646

K

CHINARESTAURANGEN - tillstyrkt ansökan för Marie-Louise Johansson
uteservering 2016-06-01--10-02.

2016-05-09
2016/6 002

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats 2016

2016.1094

I

2016-05-10

One Nordic AB - tillstyrkt grävningstillstånd
Stenhuggarevägen 18, Sandvik

Anders Heidenfors Enquist

Grävningstillstånd 6/2016

2016/3 002

DELEGERINGSBESLUT
Grävningstillstånd delegation

2016.1096

U

NYA CONDITORIET - tillstyrkt uteservering
2016-05-11-2016-11-10 08:00-20:00.

Marie-Louise Johansson

Skickat till polisen 2016-05-10

DELEGERINGSBESLUT

2016-05-10
2016/6 002

Begagnande av allmän plats 2016
2016.1097

U

MASTMAGASINET (Hamnkontoret Hamnvägen Marie-Louise Johansson
15) - tillstyrkt ansökan för uteservering 2016-0601--10-03 kl 11:00-01:00

2016-05-10
2016/6 002

Skickat till polisen 2016-05-10

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
168696

K

2016-05-11

Eltel -tillstyrkt grävning Sandgatan i Borgholm.

Anders Heidenfors Enquist

Grävningstillstånd 7/2016

2016/3 002

DELEGERINGSBESLUT
Grävningstillstånd delegation

2016.1120

U

Borgholms kommun ställer sig bakom
samordningsförbundets förslag av
finansieringsnivå inför budget 2017.

Ilko Corkovic

2016-05-13
2016/123 041

DELEGERINGSBESLUT
Medlemsavgift 2017, förslag på
finansieringsnivå
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2016-05-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-05-03
§ 158

Granskningsrapport - den demokratiska processen i kallelser och protokoll

§ 159

Ställningstagande om bildande av ett gemensamt Arkivcentrum.

§ 160

Eventuell förstärkning inom arkivariefunktionen.

§ 161

Upphandling – ramavtal färskt kött, charkuteri- och korvprodukter.

§ 162

Upphandling – ramavtal datorskärmar.

§ 163

Tilldelningsbeslut – upphandling Telefoni -och datakommunikationstjänster 2017.

§ 164

Skrivelse angående begränsade parkeringsmöjligheter i Borgholms innerstad.

§ 165

Ansökan om tillstånd att uppföra farthinder, Ranstadvägen Löttorp.

§ 166

Ansökan om tillstånd att uppföra farthinder, gc-väg vid Torsgatan.

§ 167

Begäran om översyn av kommunal fiskerätt.

§ 168

Tillämpning av avfallstaxan.

§ 169

Begäran om anvisning av medel till branschmöten.

§ 170

Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, ombyggnation
Murargatan.

§ 171

Överföringar från drift- och investeringsbudget 2015 till drift och investeringsbudget 2016 samt förändring i driftbudget 2016.

§ 172

Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro.

§ 173

Uppdrag; hyresavtal för lokaler i f d Runstens skola.

§ 174

Motion (Eddie Forsman M) – Livskvalitet – bra boendemiljö året om.

§ 175

Motion (Lasse Leijon SD) – bidrag till kommunens kobönder.

§ 176

Motion (Stig Bertilsson och Peder Svensson C) – äldreboendeplatser.

§ 177

Upphandling - ramavtal HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende.

§ 178

Information; Länsstyrelsens uppföljning av risk och sårbarhetsanalys.

§ 179

Information; uppropsmöte 2 maj.

§ 180

Ändrad sammanträdesdag.

§ 181

Information; samråd detaljplan Kolstad 4:67

§ 182

Information; samråd detaljplan Högby-Sandby 15:8

§ 183

Avtal plattformen BuskinCity.
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2016-05-04
§ 184

Information Borgholms 200-årsjubileum

2016-05-10
§ 185

Remiss – handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland.

§ 186

Skrivelse med synpunkter på vägskötsel, Rönnvägen Löttorp.

§ 187

Utredning, huvudmannaskap inom kommunens tätorter.

§ 188

Utredning gällande att inkludera fiberanslutning i kommunal bostadsanpassning.

§ 189

Remiss – systematisk anpassning av hastighetsgränserna till
vägarnas trafiksäkerhetsstandard.

§ 190

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott.

§ 191

Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

§ 192

Hyreskostnad, för snickarna teknisk verksamhet, Kommunförrådets
placering.

§ 193

Äskande av tilläggsbudget, överföring av del av kommunförrådet till
logistikavdelning f d ”Ekbacka kök”.

§ 194

Begäran om tilläggsbudget; förbättra arbetsmiljön Köpings skolkök.

§ 195

Förslag; ombyggnad av Köpings skolkök till tillagningskök.

§ 196

Begäran om anvisning av medel, arbetsmiljöåtgärd Åkerboskolans
garage/kontor, Löttorp 3:33.

§ 197

Avtal gällande Teknisk service

§ 198

Information/återrapportering, fastighetsfunktionen kommunen/
bolaget.

§ 199

Budgetberedning., budget 2017.

§ 200

Information; HR-avdelningen.

§ 201

Information från verksamheten.

Borgholm Energi AB
2016-05-11
§ 68 Månadsuppföljning per den sista april 2016 2016/1
§ 69 Omprioritering i investeringsbudget 2016 2016/62
§ 70 Vattensituationen Borgholms kommun 2016/24
§ 71 Pågående och planerade VA-projekt 2016/9
§ 72 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga
rättsliga processer2016/2
§ 73 Vattentäkt Hornsjön - miljövårdande åtgärder 2016/73
§ 74 Uppförande av avsaltningsanläggning i Borgholms kommun 2016/74
§ 75 Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun 6/48
§ 76 Försäljning av Rödhaken 4, Borgholm 2016/72
§ 77 EU:s havs- och fiskeriprogram 2014-2020 2015/205
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§ 78 Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen) 2016/6
§ 79 Meddelanden till styrelsen 2016 2016
Borgholm Energi Elnät AB
2016-05-11

§ 7 Månadsuppföljning

2016/1

