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Sid
1

INFORMATIONSÄRENDEN
12:00 - studiebesök HVB-hem, Ekbacka, nya förskoleavdelningar m m.
Ni som är intresserade träffas vid förskoleavdelningen Fyrtornet, (gamla
Parkvillan)

2

Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av
delegationsbeslut

3

13:30 - Bo Thoor projektledare Fyr till Fyr
Kommunstyrelsen efterfrågade vid sammanträdet i februari information om
cykelprojektet

4

14:00 HR-chefen Ann Nilsson - redovisning sjuktal
Kommunstyrelsen efterfrågade vid förra sammanträdet redovisning av
sjuktal m m

5

15:00 Redovisning av slutrapport från förstudie rörande Hamnstrategi för Borgholms kommun avseende mål, investeringar,
driftsformer och organisation; Förstudie hamnutredning
Rapporten har lämnats till Borgholm Energi som redovisar den vid mötet.

2016/92

5-29

6

Redovisning - kommunens hamnar
Kommunstyrelsen efterfrågade 2016-12-06 redovisning av kostnader och
intäkter för kommunens hamnar. Redovisas vid sammanträdet

2016/8

30

2017/8

31-44

7

BESLUTSÄRENDEN
Budgetuppföljning mars 2017
Budgetuppföljning för kommunstyrelsen specifikt och kommunen i helhet.

2017/11

8

Upphandling - företagshälsovård, godkännande av ska-krav
Kommunen ska upphandla företagshälsovården. Ska-kraven presenteras
vid sammanträdet.

2017/108

45-48

9

Godkännande av kostnad för samförläggning av gatubelysning 2016
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-15 § 228
att godkänna kostnaden för samförläggning för år 2015 med 1 465 000

2015/43

49

2
kronor avseende vägbelysning, kabel och stolpar.
att godkänna avsteg från beslutet avseende nedläggning av tomrör då
detta innebär dubbel kostnad för kommunen i dessa anläggningar.
att vad avser kostnaden för 2016 års samförläggningar behandlas dessa
av kommunstyrelsen när fullständig kostnadsberäkning genomförts
Redovisning av fakturerat belopp har inkommit till kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-04-04 § 133 kommunstyrelsen
att godkänna kostnaden för samförläggning 2016 för följande områden:
Sandvik, Gillberga, Västra Alvara, Böda B2, Lunden Fagerum E2,
Böda etapp 1, Glabo Mellböda. Vanserum, V Sörby Kackelstugan,
Ö Sandby Bredsättra.
Beslutas av kommunstyrelsen
10

Godkännande av samförläggning av gatubelysning samt anvisning
av medel 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-04-04 § 134 kommunstyrelsen
att godkänna kommunens deltagande i samförläggning 2017 för
projekten: Flakeböle/ Alvara, Tomteby, Karum, Stora Haglunda, Norra
Norrby, Löt.
att kostnaden vad avser 2017 års samförläggningar behandlas när
fakturering genomförs.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/87

49

11

Anvisning av medel, muddring Sandviks hamn; ändring av beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-06 § 193
att godkänna att muddring av Sandviks hamn (beräknad kostnad 850 tkr)
åtgärdas inom 2016 års resultat.
att uppmana Borgholm Energi AB att kontinuerligt se till att grusfånget
norr om hamnen grävs ut.
att uppmana Borgholm Energi AB att redovisa kostnader/intäkter från
användandet av muddringsmassorna i olika projekt inom VA- och
renhållningskollektivet till kommunen.
I tjänsteskrivelse redogör ekonomiavdelningen att då tillräckliga underlag
saknas för att boka upp kostnaden i bokslutet 2016 måste ett nytt beslut
tas där kostnaden belastar 2017 års resultat.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/206

50-52

12

Anvisning av medel, Bänkar vedkajen
Tjänsteskrivelse med förslag att kommunstyrelsen godkänner kostnaden
och anvisar medel om 75 tkr kronor till nya bänkar på vedkajen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 2017-03-28 § 130 ärendet till
kommunstyrelsen för beslut om godkännande av kostnad och anvisning av
medel för bänkar på Vedkajen.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/54

53-55

13

Begäran om medel; Återställande av gästhamnar och badstränder
efter högvatten och stormar
Tjänsteskrivelse från gata/park BEAB med begäran om anvisning av
medel till återställning av hamnar (1 655 tkr) och badplatser (500 tkr).
Styrelsen är informerad om begäran.
Enligt uppgift av ekonomiavdelningen finns det tillgängliga medel i
investeringsbudgeten projekt Hamnar.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/102

56-57

3
14

Anvisning av medel, laddstolpar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-04-04 § 154 kommunstyrelsen
att anvisa 80 tkr för åtgärderna. medel anvisas från investeringskonto
Infrastruktur
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/103

58

15

Äskande av medel 500 tkr av investeringsbudgeten för 2018 till
utrustning för att kunna göra inmätningar som godtas av
Lantmäteriet.
Samhällsbyggnadsnämnden äskar 2017-03-30 § 59 om 500 tkr av
investeringsbudgeten för 2018 till utrustning för att kunna göra inmätningar
som godtas av Lantmäteriet.
Tjänsteskrivelse med förslag att äskandet hanteras i budgetprocessen
inför investeringsbudget 2018.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/100

59-60

16

Erbjudande delägarskap i Inera AB, förvärv av aktier
Sveriges Kommuner och landsting erbjuder samtliga kommuner att
förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på så sätt bli delägare i
företaget och kunna använda sig av företagets tjänster
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-04-04 § 155 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto 1010-2204.
Beslutas av kommunfullmäktige

2017/86

61-74

17

Godkännande av förvärv av mark genom fastighetsreglering,
Hammaren, Borgholm Energi AB
Handlingar ska finnas till sammanträdet.
Borgholm Energi har för avsikt att förvärva mark på kv Hammaren.
Kommunfullmäktige måste godkänna förvärvet.
Beslutas av kommunfullmäktige

2017/107

18

Årsredovisning 2016 Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kalmarsunds Gymnasieförbund överlämnar årsredovisningen till
medlemskommunerna.
Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige godkänna eller inte
godkänna årsredovisningen.
Beslutas av kommunfullmäktige

2017/104

75-83
Årsredov
endast
digitalt

19

Vård- och omsorgscollege Kalmar län, förslag till avtal
Västerviks kommun efterfrågar i skrivelse 2017-02-10 svar från bland
andra kommunerna i Kalmar län om fortsatt gemensamt arbete med vård
och omsorgscolleget Kalmar län genom undertecknande av avtal om
fortsatt finansiering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-28 § 11 föreslår kommunstyrelsen
att godkänna förslag till avtal om fortsatt finansering av vård- och
omsorgscollege Kalmar län.
att kostnaden hanteras i budgetarbetet inför budget 2018.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/60

84-88

4
20

Medborgarförslag (Gunnar Ihren) - bygg krematorium i Bäckmans
park
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-28 § 117 föreslår kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget.
Förslagsställaren är inte längre mantalsskriven i kommunen.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/141

89-91

21

Återrapportering i enlighet med bifallen motion Införande av "Mina
timmar" inom hemtjänsten
Kommunfullmäktige biföll 2016-03-14 § 53 motionen och uppdrog till
socialnämnden att återrapportera till fullmäktige om ett år vad som hänt
med anledning av motionen
Socialnämnden återrapporterar 2016-12-20 § 159.
Beslutas av kommunfullmäktige

2014/20

92-97

22

Ny andre ersättare i arbetsutskottet efter Maria Lindmarks avsägelse
från kommunstyrelsen, Politiska uppdrag 2014-2018
Beslutas av kommunstyrelsen

2014/220

23

Val av styrelse, Miljöfond; Bygdepeng vid vindkraftetableringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2017-04-18 upprättat avtal
med E:on gällande miljöfond. Kommunen ska utse styrelse för fonden där
E:on ska ha en plats.
Beslutas av kommunstyrelsen

2012/137

98-103

24

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut

2017/10

104-114

- - - - - - - Skickas digitalt 2017-04-18
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Handläggare: Torbjörn Cederholm
E-post: hamnutredning@borgholm.se
Telefon: 070-710 60 99

Datum: 2017-02-27

Rapport från förstudie rörande
Hamnstrategi för Borgholms kommun avseende mål, investeringar,
driftsformer och organisation
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Denna förstudie baseras på beslut i BEAB:s styrelse om ”Förstudie av hamnverksamheten i
Borgholms kommun” med därtill hörande ”Förslag till hamnutredning syftande till
övergripande hamnstrategi”, 2016-04-13, Dnr 2016/48.
Vidare har Kommunfullmäktige 2016-08-22 tillstyrkt förslag att tilläggsbudgetera medel till
förstudiens genomförande varpå styrelsen för BEAB på sammanträde 2016-09-14 beslutade
att dra igång projektet.
Projektets styrgrupp beslutade 2016-10-31 godkänna projektplanen för förstudiens varpå det
egentliga utredningsarbetet startade.

1.2

Syfte

Syftet med förstudien och eventuella efterföljande insatser är att ge kommunstyrelse och
kommunfullmäktige ett genomarbetat beslutsunderlag för en hamnstrategi avseende
investeringar, mål, driftsformer och organisation.

1.3

Vad förstudien inte behandlar

I uppdraget har inte ingått att undersöka förutsättningarna för, eller ge förslag om,
hamnarnas framtida utveckling.

1.4

Några ingångsvärden

1.4.1

Pwc-rapporter

I Rådgivningsrapport från pwc, november 2013, För och nackdelar samt möjligheter och
konsekvenser av ett återförenande av skattefinansierad verksamhet till kommunen, redovisas
förslag rörande verksamhetens organisatoriska tillhörighet, organisation och styrning samt
påtalar behov av styrande dokument. Rapportens slutsatser och förslag har bäring på denna
utredning.
Revisionsrapport från pwc, februari 2016, Granskning av kommunens hamnverksamhet pekar
på ett antal förbättringsområden vad gäller att säkerställa att hamnverksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisionsrapportens slutsatser pekar i
samma riktning som ovan nämnda rådgivningsrapport.
Vad som hittills framkommit i förstudien bekräftar den problembild som pwc-rapporterna
beskriver och rekommendationerna i Rådgivningsrapporten förefaller välmotiverade.
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1.4.2

KF beredning för landsbygdsutveckling

Kommunfullmäktige har beslutat (2015-11-16,§176) ge Kommunstyrelsen i uppdrag:
-

att i kontakter med KLT och regionförbundet verka för snabbgående passagerarfärja
mellan norra Öland och Oskarshamn
att verka för färjetrafik mellan Öland och Gotland
att påskynda utvecklingen av Byxelkroks hamn och förutsättningslöst utreda
möjligheterna för en marina på norra Öland
att förutsättningslöst utreda hur Böda hamn kan utvecklas genom att dra fördel av vraket
efter Mars

-

Eftersom frågorna nu ligger på den ”politiska nivån” utreds de ej vidare inom förstudien.

1.5

Projektorganisation

Styrgrupp: Lennart Bohlin, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Ilko Corkovic,
kommunstyrelsens ordförande, Lars-Gunnar Fagerberg, t.f. kommunchef, Hans Johannesson,
servicechef och Tomas Lind, Borgholm Energis andre vice ordförande.
Projektledare: Torbjörn Cederholm, Projects matter.

1.6

Projektets effektmål

De effektmål som angivits i projektplanen är:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Tydliga och mätbara mål för hamnverksamheten, både på kort och lång sikt.
God intern samordning mellan Borgholm Energi AB och Kommunstyrelsen tack vare tydlig
ansvarsfördelning och organisation av hamnverksamheten, med avseende på t.ex. avtal och
beslutsordning.
Hamnarna och dess intressenter behandlas lika med stöd av en uppdaterad ”Hamnordning”.
Drift- och investeringsbudget för hamnarna är särredovisade och därför tydligt uttalade i kommunens
samlade budgethantering.
Både Kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB gör tydlig uppföljning av hamnarnas verksamhet och
ekonomi.
Tydlig minskning av antalet akutåtgärder och deras andel av drift- och/eller investeringsbudget. (BEAB)

Anm. 1: Det är Kommunstyrelsens ansvar att effektmål 1-5 uppnås.
Anm. 2: Det är BEAB:s styrelses ansvar att effektmål 6 uppnås.
Kommentar: Normalt är det beställaren som ansvarar för effektmålen, men i detta fall äger beställaren (BEAB) inte
flertalet av de frågor som effektmålen representerar.
Källa: Projektplan, Förstudie rörande: Hamnstrategi för Borgholms kommun avseende mål, investeringar, driftsformer
och organisation.

Effektmål ska följas upp. Metod och kriterier för uppföljningen ska definieras och ansvarig(a)
ska utses.
Som framgår ovan har det i projektplanen förutsatts att kommunstyrelsen ansvarar för
uppföljningen av effektmålen 1-5 medan BEAB ansvarar för effektmål 6. De
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rekommendationer som ges i denna rapport, bland annat beträffande aspekterna
Organisation och ansvar resp. Budgetprocess mm gör, om de anammas och genomförs, att
ansvaret för effektmålens uppföljning i högre grad kan läggas hos BEAB som i sin tur
rapporterar till Kommunstyrelsen.
På sikt kan relevanta delar av uppföljningen troligen med fördel inlemmas i rutinerna för den
normala verksamhetsuppföljningen.
REKOMMENDATION för UPPFÖLJNING AV EFFEKTMÅL
Plan för uppföljning (metod, kriterier, ansvar, rapportering) föreslås av BEAB och godkänns av
Kommunstyrelsen.
Förslaget presenteras lämpligen i samband med att BEAB överlämnar hamnutredningens
resultat till Kommunstyrelsen.

1.7

Om rapporten

Utredningsuppdraget är brett. Det är
sammanlagt 11 olika aspekter på
hamnverksamheten som ingår. Rapporten är
organiserad med ett avsnitt för varje aspekt,
med undantag för Budgetprocess och
Rutiner för investerings- och underhållsplan
som lagts samman eftersom utredningen
utmynnar i ett förslag om ett sammanhållet
system. Avsnittens ordningsföljd
representerar grovt den ordning i vilken resp.
aspekt föreslås hanteras. Detta illustreras i
vidstående figur (start uppifrån).
I förstudien har en mängd material samlats in som av utrymmesskäl inte kan redovisas i en
projektrapport. Materialet finns åtkomligt i Google Drive på ett konto som administreras av
kommunens IT-avdelning.
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2

Resultat och rekommendationer

2.1

Mål och måluppföljning

Definiera tydliga och mätbara mål för kommunens hamnverksamhet på kort och lång sikt. Både
resultatmål (t ex gästnätter) och effektmål (vad ökat antal gästnätter genererar) bör behandlas.
Policy/rutiner för uppföljning av målen ska också behandlas. Metoder, ansvariga etc.
Enligt revisionsrapporten ”Granskning av kommunens hamnverksamhet”, februari 2016 är
inga specifika mål satta för hamnverksamheten.
Kommunens övergripande vision är: "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms
kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden."
Kommunen ramverk för målbeskrivning använder sig av följande målperspektiv: Medborgare,
Ekonomi, Företagande, Medarbetare, Miljö- och kultur.
Fastställandet av vision och mål för hamnverksamnheten är kommunens (ägarens) ansvar,
men BEABs ledning bör ges en tydlig roll i utarbetandet av förslagen. För att svara upp mot de
mål som Kommunfullmäktige har satt i Verksamhetsplan 2017 är det även viktigt att berörd
personal (t.ex. hamnkaptenerna) liksom hamnintressenter (t.ex. näringsidkare) involveras i
processen. Inspiration till ett inkluderande arbetssätt kan bl.a. hämtas från Stora Rör och hur
man där bedrev arbetet med sitt projekt ”Hamnen mitt i byn”. Den Tillfälliga beredningen för
landsbygdsutveckling på norra Öland är också exempel på detta.
Mål sätts normalt tidigt för att kunna vara vägledande för inriktningen på det praktiska
arbetet. När det gäller hamnverksamheten bedöms det emellertid nödvändigt att först klara
ut hur ansvarsfördelningen mm ska se ut så att rätt instans får ansvaret och mandat för att
driva processen.
REKOMMENDATION för VISION och MÅL
Arbetet med förslag till vision och mål för hamnverksamheten påbörjas när frågorna kring
organisation och ansvarsfördelning börjat klarna.
Kommunens övergripande vision samt kommunfullmäktigemålen satta för 2017, liksom
gällande planer används som utgångspunkt för arbetet med vision och mål för
hamnverksamheten.
BEABs ledning och berörd personal (t.ex. hamnkaptenerna) samt hamnintressenter deltar i
processen.
Arbetet bedrivs lämpligen i projektform med KF/KS som beställare.

2.2

Organisation och ansvar

Utreda ansvarsfördelning och organisation mellan bolaget och kommunstyrelsen.
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-

Hur tydliggöra ansvar för intäkter, kostnader och investeringar?
Vem kan beställa projekt?
Vem har budgetuppföljning och kontroll av måluppfyllelse (se även 4.5)?

Rådgivningsrapporten från pwc, november 2013, För och nackdelar samt möjligheter och
konsekvenser av ett återförenande av skattefinansierad verksamhet till kommunen, har direkt
bäring på denna aspekt i förstudien. Rapporten innehåller förslag rörande verksamhetens
organisatoriska tillhörighet, organisation och styrning samt påtalar behov av styrande
dokument och överenskommelser.
Ovan nämnda pwc-rapport ingick som underlag vid Kommunfullmäktiges behandling 201402-24 av frågan om ett återförande av hela den skattefinansierade verksamheten från BEAB
till kommunen. Beslutet blev att verksamheten fortsatt skulle bedrivas i BEABs regi.
Enligt Granskning av kommunens hamnverksamhet, Revisionsrapport pwc, februari 2016 var
den revisonella bedömningen att det finns en otydlighet kring verksamhetens driftansvar och
att kommunstyrelsen i viss omfattning utövar en direkt styrning av hamnverksamheten.
Även i denna förstudie framträder bilden av att verksamheten bedrivs med en form av
dubbelkommando som bidrar till att skapa otydlighet i order- och rapporteringsvägar,
”långbänkar” när frågor bollas fram och tillbaka och dubbelarbete genom att alla
transaktioner synbarligen bokförs två gånger. Det senare ger upphov till differenser som
måste klaras upp. Det skapar också onödig irritation och drar fokus från ett mera konstruktivt
samarbete. Se vidare under avsnittet ”Budgetprocess…”
Det faktum att en blandning av driftsformer tillämpas och att viss verksamhet rörande
hamnarna ligger inom BEAB/Fastigheter bidrar också till en viss otydlighet kring organisation
och ansvarsförhållanden (liksom kring driftsekonomin, se nedan).
Under utredningsarbetet har påtalats behov av ett utökat administrativt stöd inom
BEAB/Gata-Park. Det är möjligt att en del av bristerna kring planering och uppföljning kan
tillskrivas avsaknad av personella resurser alternativt otydlighet beträffande vad olika
befattningar ansvarar för, inklusive verksamhetsutveckling.
I avsnittet ”Budgetprocess…” nedan ges rekommendationer som, om de anammas, kommer
att initialt kräva resurser och kompetens för utveckling och införande och därefter
fortlöpande ställa tydliga krav på ett utpekat ansvar för det systematiskt planerings och
uppföljningsarbete som hela åtgärden syftar till. En översyn av resurser, kompetensbehov och
ansvarsfördelning förefaller välmotiverad och kan lämpligen kopplas till
utvecklingen/översynen av befattningsbeskrivningar inom BEAB.
Sist och slutligen. Om rekommendationen om större ett större helhetsansvar för BEAB
anammas vad gäller hamnverksamheten, bör bolagsordning och ägardirektiv ses över så att
intentionerna på bästa sätt stöttas av dessa dokument. SKL Cirkulär 12:50 och dess bilagor
kan ge värdefulla bidrag. En intressant passus i cirkuläret (avsnittet
Kontrollkriteriet/Aktiebolag) lyder ”Enligt vår uppfattning är i själva verket
styrningsmöjligheterna större över ett helägt bolag än över en kommunal nämnd.”
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I Cirkulär 12:50, bilaga 3, som rör ägardirektiv, finns exempel på skrivningar som är ägnade att
stärka/tydliggöra ägarens kontroll. En lämplig åtgärd kan vara att undersöka om nuvarande
ägardirektiv bör kompletteras med stöd bl.a. av SKLs vägledningar.
REKOMMENDATION för ORGANISATION och ANSVAR
Hamnverksamheten bibehålls inom BEAB.
De styrningsmässiga förutsättningarna, d.v.s. förhållandet mellan beställaren (Kommunen)
och leverantören (BEAB) preciseras (se pwc Rådgivningsrapport 2013, avsnitt 6.2 m.fl.).
Eventuella behov av förändringar i bolagsordning resp. ägardirektiv analyseras. SKL Cirkulär
12:50 och dess bilagor kan ge stöd.
BEAB tar/tilldelas ett större helhetsansvar som innefattar underhålls- och verksamhetsplan,
budget, uppföljning, prognos, resultatrapportering och ”ständig förbättring”. Framförhållning,
förutsägbarhet och spårbarhet ska vara ledord.
BEABs styrelse får i uppdrag att analysera och föreslå eventuella förtydliganden/förändringar i
de styrningsmässiga förutsättningarna samt att utveckla och införa nödvändiga processer och
rutiner i den egna verksamheten.
Hänsyn tas till organisatoriska och resursmässiga konsekvenser av bl.a. införandet av ”Ett
sammanhållet system för planering, uppföljning, rapportering” (se 2.4 nedan).

2.3

Driftsformer

Utvärdera olika driftsformer. Exempel på frågeställningar: Hur ska hamnarna drivas? Genom
bolaget och hamnkaptener eller utarrenderas? Ska alla hamnar ha samma driftsform?
Driftsformerna varierar. I BEABs regi drivs hamnarna i Sandvik, Byxelkrok, Nabbelund, Böda
och Kårehamn samt delvis Borgholm. Hamnen i Stora Rör är utarrenderad i sin helhet till den
lokala båtklubben. I Borgholm finns både en privatägd och en kommunägd gästhamn medan
småbåtshamnen utarrenderas till båtklubben.
Husbilsverksamheterna i Borgholm och Böda är utarrenderade till Q-Park medan den i
Byxelkrok är utarrenderad till hamnkaptenen och den i Kårehamn är utarrenderad till ägaren
av fiskaffären/fiskrestaurangen som i sin tur anställer hamnkaptenen för att driva
husbilsverksamheten.
Statistiken över gästnätter är ofullständig. I arrendeavtalen ställs inte krav på inrapportering.
Utarrenderingen av husbilsparkeringarna har öppnat för viss priskonkurrens eftersom
arrendatorerna inte är bundna till de taxor som gäller för Borgholm Energi AB. Inom ramen
för kommunalt ägda anläggningar är en sådan utveckling olycklig, bl.a. för att gästerna, via
skyltningen i hamnarna lätt får uppfattningen att BEAB driver all verksamhet i berörda
hamnar.
I Borgholms hamn skapar situationen med både privat och kommunalt ägd gästhamn också
en konkurrenssituation, otydlighet gentemot gästerna om vem som bestämmer var och vem
8
Postadress Besöksadress
Box 55
Badhusgatan 4
387 32 Borgholm

Telefon
0485-883 00

E-post /webbadress
borgholm.energi@borgholm.se
http://www.borgholmenergi.se

13

som ansvarar för vilken service. Enligt uppgift förekommer även överenskommelse (ev.
muntlig) med Strand om skötsel av viss del av hamnen utanför den gästhamn som Strand
själva äger och driftar.
Relevant i sammanhanget är att det finns en husbilspolicy enligt vilken kommunen eller
kommunalägt bolag inte ska driva husbilsparkeringar i egen regi utan ska utarrendera till
företagare, idrottsföreningar eller andra aktörer.
I Servicechefens ”Hamnutredning, 2015-11-17, framförs följande:
”Hamnarna ska ägas och drivas av Kommunen/BEAB då de tillhör en viktig del av vår infrastruktur i kommunen
precis som våra gator, torg och VA anläggningar mm.
Vi ska ha deltidsanställda hamnkaptener i samtliga hamnar… …det måste vara en som bestämmer i hamnen,
annars fungerar det inte.”

Detta synsätt bekräftas i denna förstudie vid intervjuer med hamnkaptenerna och
hamnvärdarna.
En rimlig slutsats av detta kan vara att:
-

Driften av hamnarna bör ske i BEABs regi.
Den personal som svarar för driften ska vara anställd av BEAB.
Samma driftsform ska eftersträvas i alla hamnar.

Det finns dock faktorer som behöver belysas närmare innan några definitiva förslag rörande
driftsformer kan utformas:
-

konsekvenser generellt vid fortsatt utarrendering resp. uppsägning av nuvarande
arrendeupplåtelser.
kopplingen driftsform och driftsekonomi
gällande husbilspolicy och dess implementering

När det gäller husbilsparkering i hamnarna å ena sidan och husbilsparkeringar i kommunal
regi å den andra så det framkommit synpunkter från campingnäringens företrädare, t.ex.:
-

-

-

Inte lika villkor
Campingägarna misstänker att kommunen inte tar upp alla de kostnader som en privat
campingägare belastas av.
”Om kommunens husbilsparkeringar drevs på samma villkor som privata skulle
kommunal drift inte ses som något större problem.”
Arrendeupplåtelser utan föregående upphandling
Den drift som i dag sker i privat regi har inte upplåtits genom ett upphandlingsförfarande.
Ger snedvriden prisbild p.g.a. de arrendevillkor som tillämpas.
I hamnarna säljer kommunerna ut bästa platserna med bästa utsikten för billigt
En gemensam strategi kring husbilsturismen på Öland vore önskvärd. Var på gång ca
2011, men genomfördes ej – enligt uppgift p.g.a. brist på pengar.

REKOMMENDATION för DRIFTSFORMER
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Inriktningen bör vara drift i egen regi med egen personal
Driftformernas inverkan på driftsekonomin utreds
Beträffande husbilsparkering:
-

Undersök förutsättningarna för att utarbeta en för Öland gemensam husbilsstrategi/policy
tillsammans med berörda parter och finansiärer.
Analysera tillämpningen av gällande husbilspolicy
Analysera om taxan som tillämpas för husbilsplatser i hamnarna är marknadsmässigt satt

-

BEAB ansvarar för fortsatt utredning och ett slutligt förslag rörande driftsformer.

2.4

Budgetprocess samt Rutiner för investerings- och underhållsplan

Förslag om hur drifts- respektive investeringsbudget för hamnverksamheten kan tydliggöras i
kommunens budgetprocess.
Föreslå rutiner för att:
-

fånga upp och dokumentera underhålls- och investeringsbehov.
underlätta planering, genomförande och uppföljning av åtgärder.

Syftet är att slippa dyra akutåtgärder genom att tidigt identifiera risker, kunna sätta in
förebyggande underhåll och/eller uppmärksamma investeringsbehov.
Hamnkaptenernas roll i sammanhanget ska belysas.
Det finns en betydande förbättringspotential inom rubricerade områden. Dock krävs mer av
ett helhetsgrepp om en hamnverksamhet med framförhållning, förutsägbarhet och
spårbarhet ska uppnås. Det handlar om ett system av processer och rutiner som tillsammans
ger de önskade effekterna. I slutänden handlar det om att ”ta kontroll över verksamheten och
skapa tillit mellan aktörerna”. Jmf Rådgivningsrapport nov 2013 och Revisionsrapport feb
2016, båda från pwc.
En sammanvägning av vad som sagts i tidigare utredningar och vad som framkommit i
förstudien resulterar i ett förslag om ”Ett system för planering/budgetering, uppföljning och
redovisning av drift och underhåll av hamnverksamheten”, se nedan.
2.4.1

Ett sammanhållet system för planering, uppföljning, rapportering

Det ”system” som beskrivs nedan är avsett att införas i BEABs verksamhet. Det är tämligen
generellt och därför relevant även för den händelse driften av hamnarna skulle föras tillbaka
till kommunen.
Systemet består preliminärt av följande komponenter: Kontrollprogram, Underhållsplan,
Beskrivning av underhållsåtgärder, Avtal om drift, Verksamhetsplan, Drifts- och
underhållsbudget, Bokföring/ekonomiredovisning, Uppföljning, Prognos samt
Processbeskrivning.
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Gränssnittet gentemot kommunen/KS är inte fullständigt belyst i detta förslag. Det finns en
koppling till en överenskommelse mellan KS och BEAB om den löpande driften av hamnarna
Var och en av dessa komponenter förklaras kortfattat nedan.
Kontrollprogram
Anger vad i hamnarna som ska kontrolleras och med vilka intervall.
Säkerställer att kritiska komponenter kontrolleras med förutbestämda intervall och att
utförda kontroller dokumenteras. Kontrollprogrammets komponenter ska framgå i
styrdokument. Genomförd kontroll ska dokumenteras.
Underhållsplan
Årsvis för kommande 5 åren samt en 10-årshorisont.
Ska revideras årligen med stöd av underhållsbehov som identifierats sedan föregående
revidering, kontrollprogrammet, genomgång med hamnkaptenerna samt KS budgetbeslut.
Riskanalys ska göras. Den modell för riskanalys som tillämpas i kommunens verksamhetsplan
kan med fördel användas.
Beskrivning av underhållsåtgärder
Upprättas för alla åtgärder i underhållsplan, men mer detaljerat för åtgärder som ingår i
budgetäskande.
Avtal om drift
Motsvarar det Skötsel och underhållsavtal som sedan 2016 tecknas mellan Kommunstyrelsen
och BEAB. Insatt i detta sammanhang kan formen för uppdragsbeskrivningen behöva ses över
så att hänsyn tas till övriga processer och styrdokument. Bl.a. behöver relationen till
”Verksamhetsplan” undersökas.
Verksamhetsplan
Omfattar aktiviteter inom såväl drift som underhåll för det aktuella verksamhetsåret.
Relationen till ”Avtal om drift” behöver undersökas. Verksamhetsplanen ska återspeglas i
budgeten.
Drifts- och underhållsbudget
Budgetmodellen ska ge spårbarhet till verksamhetsplan och resultatuppföljning och koppla till
såväl avtal om driften som underhållsplan för aktuellt år. Budgetförslag överlämnas till KS av
BEABs styrelse.
Bokföring/ekonomiredovisning
Bokföringen ska göras så att spårbarhet till verksamhetsplan och budget upprätthålls.
Löpande bokföring görs endast i BEABs system. Säkerställ att hela hamnverksamhetens
ekonomi hanteras samlat, inklusive byggnader, sjöbodsarrenden, utarrenderad drift av hamn,
husbilsparkering etc.
Anm.: Konsekvensen av den nya fastighetsorganisationen för en samlad ekonomihantering i
hamnverksamheten behöver analyseras.
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Uppföljning
Resultatuppföljning görs hos BEAB och BEABs ledning ansvarar för verksamhets- och
ekonomirapportering till KS (enligt överenskomna principer). Rapporteringens principiella
utformning (vilken information som ska ingå) ska överenskommas mellan BEAB och
Kommunledningen, jmf ägardirektivet, p. 15. Överenskommelsen dokumenteras.
Prognos
När det finns spårbarhet mellan budget och utfallsrapporter, och det finns en uppföljningsbar
verksamhetsplan, bör även prognoser baserade på senaste utfall införas. BEABs
ekonomisystem kan enligt uppgift hantera även detta.
Processbeskrivning
Ska beskriva systemets komponenter, deras inbördes beroenden samt roller (vem som gör
vad). Ska ”ägas” av BEABs ledning och ger alla inblandade en gemensam bild av vad som ska
göras, av vem och när. Skapar förutsättningar för en god dialog inom BEAB och med
beställaren (Kommunstyrelsen). Underlättar för ”ständig förbättring”.
2.4.2

Hamnkaptenernas roll

Hamnkaptenerna besitter en betydande kompetens när det gäller drift och underhåll av
hamnar. De är även goda turistambassadörer och är kommunens ansikte utåt gentemot de
många besökare som kommer till hamnarna. Intrycket är emellertid att de kan göras mer
delaktiga i planering och uppföljning av verksamheten och flera vittnar om att de inte tycker
sig bli tillfrågade i ärenden som i slutänden påverkar verksamheten i hamnen och vars
konsekvenser de ytterst får att hantera.
En synpunkt som framkommit – och som delas av flera – är att hamnkaptenerna borde ges ett
forum för att dryfta gemensamma frågor och tillsammans kunna komma med synpunkter
och förslag rörande verksamheten.
I det föreslagna systemet för planering, uppföljning etc. av hamnverksamheten bör
hamnkaptenerna också kunna ges tydliga roller både i utvecklings- och införandefasen och
när det tillämpas.
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2.4.3

Rekommendation

REKOMMENDATION för UNDERHÅLLSPLAN och BUDGET
Ett system för planering/budgetering, uppföljning och redovisning av drift och underhåll av
hamnverksamheten utvecklas och dokumenteras (se 2.4.1 ovan). Konsekvenser för
organisation och resurser (personella, ekonomiska) beskrivs.
Särskild uppmärksamhet ägnas gränssnittet mellan BEAB och beställaren/Kommunstyrelsen
inom ramen för det nya systemet.
Tillämpning av ett ”prenumerationsförfarande” avseende löpande drift undersöks (se
Rådgivningsrapport, pwc 2013).
Även hamnkaptenerna görs delaktiga i framtagande av systemet och deras roll vid tillämpning
beskrivs.
Analysera förutsättningarna för en sammanhållen ekonomihantering (drift, underhåll,
arrenden mm) för hamnverksamheten
En plan för införande och utvärdering av systemet upprättas
Arbetet bedrivs i projektform av BEAB.

2.5

Prioriterad (investerings- och) underhållsplan

Komplettera befintligt förslag till investerings- och underhållsplan (2015-11-17) med en
prioriteringsordning, tidshorisont samt en riskbedömning, d.v.s. en analys av konsekvenserna om
en viss åtgärd inte vidtas (jmf. beslut i KSAU 2016—01—13).
Underlag är den underhållsplan som presenterades för bolagets styrelse 2015-12-16.
Principerna för underhållsplan som beskrivits ovan tillämpas. Riskanalysen ska utformas
enligt den modell som används i kommunens verksamhetsplan.
Beträffande investeringsplan (som inte behandlas) så förefaller valet mellan att hänföra en
kostnad till underhållsbudget eller investeringsbudget mest vara av administrativ karaktär där
kostnadens storlek mer än typ av åtgärd fäller avgörandet. Ingår i budgetberedningen.
REKOMMENDATION för UNDERHÅLLSPLAN
BEAB slutför arbetet med revidering av underhållsplan och kopplar arbetet till framtagningen
av nya rutiner inom föreslaget system för underhållsplan, budget mm.
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2.6

Driftsekonomi

Hamnarnas driftsekonomi idag, på kort och på lång sikt.
Observationer:
-

hamnverksamheten har under åren 2004-2015 krävt ett ekonomiskt tillskott på i snitt
745000 kr/år.
Investeringarna har under perioden 2004-2015 uppgått till ca 26 MSEK.
Utarrendering ger förändringar i intäkter och kostnader. Hur ser sambanden ut?
Kommunens husbilspolicy tillämpas endast delvis. Effekten av ett totalt införande, på
intäkts-/kostnadskalkylen för berörda hamnar kan behöva analyseras.
Underhåll har under lång tid utförts först när åtgärden blivit akut, med trolig fördyring
som följd.
Det är svårt att följa var intäkter från olika typer arrenden hamnar
Potentialen för att öka intäktssidan ej tillräckligt utredd.

-

BEABs styrelse har beslutat genomföra en mer noggrann finansiell analys av hamnarna.
Analysen ska göras när bokslutet 2016 är klart, d.v.s. kring månadsskiftet jan/feb. Resultatet
ska infogas i förstudien.
REKOMMENDATION för DRIFTSEKONOMI
Avvakta den analys av driftsekonomin som BEABs styrelse ska genomföra.

2.7

Hantering av avgifter

Förekommande tillvägagångssätt vid hantering av avgifter kopplade till hamnverksamheten ska
beskrivas, t.ex. hamnavgifter, avgift för båtplatser och landningsavgifter för fisk, liksom eventuell
kontanthantering.
Vidare ska förfarandet med hamnavgift, muddring och frakter i samband med transporten och
lagringen av Eon-gruset utredas.
Eventuella risker i den interna kontrollen, rånrisk vid kontanthantering m.m. ska analyseras.
De betalsätt som förekommer är: fakturering, kontant, kort/kortterminal, SWISH samt pautomat.
Gällande rutiner vid hantering av avgifter har klarlagts liksom hur hanteringen görs i de olika
hamnarna. I stort följs rutinerna, men det finns enstaka skillnader i den praktiska
hanteringen.
Medvetenhet om rånrisk vid kontanthantering finns.
Möjligheten att hantera kontanter anses i något fall fortsatt viktig. Ett exempel kan vara de
hamnar som tillhandahåller tvättstuga där betalningen sker i myntautomat. Samtidigt är den
allmänna trenden, bl.a. pådriven av digitaliseringen i samhället, att kontanterna försvinner.
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Minskningen märks även i hamnarna. På norra Öland är de heller inte så lätt att få tag på
kontanter.
Beträffande ”EON-gruset” som härrör från vindkraftutbyggnaden i Kårehamn konstateras att
oklarheter kvarstår kring tidigare hanteringen. Materialet är omhändertaget av BEAB. Det är,
enligt uppgift, ett material av hög kvalitet varför framtida användning bör analyseras närmare.
REKOMMENDATION för HANTERING AV AVGIFTER
Fakturering av avgifter fortsätter som hittills.
Huvudalternativet är kortterminal eller p-automat.
Utred för- respektive nackdelar. Lämpligaste införs i samtliga hamnar. Beakta t.ex. betydelsen
av med personlig kontakt med gästerna, förfarande vid redovisning och bokföring, hur erlagd
betalning kan visas och kontrolleras vid båt resp. husbil, kostnad för införande och drift.
SWISH utgår.
Kontanthantering fasas ut. Förutsätter dock att myntautomat i tvättstugor kan ersättas med
någon form av kortbetalning.
Hamnkaptenerna involveras i det fortsatta analysarbetet och särskilt när det gäller
betalsystemen och hur rutinerna kring de olika avgiftsslagen i hamnarna fungerar.
Principer för EON-grusets framtida användning dokumenteras på lämpligt sätt. Den tidigare
hanteringen utreds ej närmare om inte särskilt behov uppstår.

2.8

Hamnarnas betydelse för näringsliv, turism och för varumärket Öland

Frågeställningar som ska belysas är bl.a.:
•
•
•
•

Utveckling av gästnätter för båtar respektive husbilar.
Effekter för näringen i och omkring hamnarna.
Hamnarnas betydelse för varumärket Öland
Ska en del av hamnbudgeten anses vara marknadsföring?

Synpunkter på hamnarna som ”turisthubbar” eller nav i t ex cykellederna ska inhämtas från
turismorganisationen.
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2.8.1

Utveckling gästnätter

Statistiken är, som synes, ofullständig. Orsakerna är flera.
•
•
•
•

Hela hamnen är utarrenderad (Stora Rör)
Gästhamnen i privat ägo (Borgholm)
Husbilsparkering utarrenderad (Borgholm, Byxelkrok, Böda, Kårehamn)
Statistiken för husbilar innehåller även båtar (Böda från 2014)

Dessutom är statistiken beträffande husbilar i Borgholm och i Böda baserad på de belopp QPark betalar in från sina P-automater och en antagen snittavgift. Statistiken innehåller därmed
ytterligare ett mått av osäkerhet.
Det är emellertid uppenbart att gästnätter för båtar inte ökar på samma sätt som för husbilar.
Båtturismen är en väsentligen en sommarföreteelse medan husbilsturismens säsong är
längre.
REKOMMENDATION för UTVECKLING AV GÄSTNÄTTER
En fördjupad analys av utvecklingen bör göras med målet att utveckla en gemensam strategi
där hamnarnas roll också ingår.
Bör göras i samverkan med Turismorganisationen. Det är troligt att intresseföreningar för
såväl båt- som husbilsturister och turismnäringen på Öland är villiga att medverka.
2.8.2

Effekter för näringen i och omkring hamnarna

Mycket kring denna aspekt behandlas i rapporten ”Hur en hamn kan fördubbla
besöksnäringen på tio år”, Hans Wessblad, 2015-11-26. Rapporten avser Byxelkroks hamn,
men har troligen viss bäring på kommunens hamnverksamhet generellt.
Finansieringen av hamnarna är en nyckelfråga för framtiden. Hur mycket av den
hamnrelaterade näringsverksamheten bidrar till skatteintäkterna i Borgholms kommun kan
därför vara av intresse.
Fortsatt utredning av ”Effekter för näringen i och omkring hamnarna” görs med fördel i
kommunens regi, d.v.s. på Kommunledningskontoret och i samverkan med berörda och
potentiella näringsidkare och näringslivsorganisation(er).
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Förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet i hamnarna med hänsyn till gällande
planer bör beaktas.
Stora Rörs intresseförening har tagit fram en utvecklingsplan för hamnen ”Hamnen mitt i
byn”. Erfarenheterna därifrån kan med fördel nyttjas om likande genomlysningar ska göras
för övriga hamnar som ett led i strategiarbetet.
REKOMMENDATION för EFFEKTER FÖR NÄRINGEN…
Frågan bör drivas av kommunens näringslivsutvecklare och i samverkan med berörda och
potentiella näringsidkare och näringslivsorganisation(er).
2.8.3

Hamnarnas betydelse för turismen och varumärket Öland

Noterbart är att ord som hamn, båt, hav inte förekommer i Ölands turismstrategi 2012-2020.
Där framgår dock målet ”… att bli nummer ett bland husbilsdestinationer i Sverige.” För att nå
dit ”… krävs att infrastrukturen fungerar bättre än idag…”
Visst underlag kring rubricerad frågeställning bör kunna hämtas från rapporten ”Hur en hamn
kan fördubbla besöksnäringen på tio år”, Hans Wessblad, 2015-11-26
Turismstrategin från 2012 är inte hanterad av den nya Turismorganisationen. En översyn
pågår som ska vara klar under våren 2017.
Enligt Turismorganisationen finns ingen anledning för dem att behandla hamnarna särskilt.
De ska se turismen ur ett Ölandsperspektiv. 1,1 milj. bilar kommer till Öland juni-augusti. Av
dessa besöker en del hamnarna. Ingen anledning att särskilja hamnbesökarna från övriga
turister.
Ansvaret för hamnarna ligger på kommunerna. Turismorganisationen har, enligt egen utsago,
egentligen ingen roll i sammanhanget.
Det har emellertid framkommit önskemål om bättre kontakter generellt mellan kommunerna
och Turismorganisationen. Hamnarna skulle kunna vara en ”testbänk” för att pröva
samverkan. En försöksverksamhet kopplat till hamnarna skulle kunna prövas genom att
forma en ”arbetsgrupp”, bl.a. bestående av hamnkaptener och representanter för
Turismorganisationen. T.ex. som ett 3-årigt ”projekt” med utvärdering. Om en gemensam
Öländsk husbilsstrategi skulle komma att utarbetas bör kontakt mellan projekten säkerställas.
REKOMMENDATION för HAMNARNAS BETYDELSE FÖR TURISMEN OCH VARUMÄRKET ÖLAND
Initiativ tas till samverkan med Turismorganisationen för att komma fram till hur
frågeställningen ”Hamnarnas betydelse för turismen och varumärket Öland” ska kunna
besvaras.
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2.8.4

Ska en del av hamnbudgeten anses vara marknadsföring?

REKOMMENDATION för HAMNBUDGETEN/MARKNADSFÖRING
Gör översyn av marknadsföringen av hamnarna:
1) Inventera hur hamnarna f.n. marknadsförs och i vilka kanaler (webb, annonser,
broschyrer…), vem som ansvarar för vad (informationens aktualitet, kostnader, effekter, syfte,
målgrupp …). Tillsammans med Turismorganisationen och kommunens/BEABs
kommunikatörer.
2) Gör en plan för vilken marknadsföring som ska bedrivas, hur och var ansvaret ska ligga.
Även för hanteringen av informationen på www.gasthamnsguiden.se, mässdeltagande etc.
Beskriv även hamnkaptenernas roll.
3) Tydliggör ansvar och tilldela resurser som även återspeglas i verksamhetsplan och budget.
Översynen leds av BEAB.

2.9

Färjetrafik

Ta fram förutsättningar för framtida person-/bilfärjor. Hur trolig är en framtida Gotlandstrafik och
eller pendlarlinje? Finns några förutsättningar för att ha en beredskapshamn i Nabbelund? Vilka
fartyg kan användas? Vad händer om man inte kan passera Ölandsbron? Vems ansvar är en
eventuell beredskapshamn?
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-16, § 176 att ge kommunstyrelsen i uppdrag:
”att i kontakter med KLT och Regionförbundet verka för snabbgående passagerarfärja mellan
norra Öland och Oskarshamn.”
”att verka för färjetrafik mellan Öland och Gotland”.
REKOMMENDATION för FÄRJETRAFIK
Avvakta resultatet av det uppdrag Kommunstyrelsen fått från Kommunfullmäktige.
Om frågan, efter Kommunstyrelsens insats, kräver ytterligare utredning bör denna ske
utanför denna förstudie.

2.10

Hamnordning

Ge förslag på uppdaterad ”Hamnordning” m.a.p. regler och avgifter för t.ex. container, båtar, skrot,
uteserveringar och trottoarpratare.
Gällande hamnordning antogs av Kommunfullmäktige 1066-04-29.
Enligt revisionsrapporten februari 2016 är nuvarande hamnordning ”otydlig”. Den omfattar
heller inte alla hamnarna i kommunens ägo. Stora Rör saknas.
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Vid de den genomgång som gjorts tillsammans med hamnkaptenerna framkom ett antal
konkreta ändringsförslag. Därutöver en del mer generella synpunkter:
-

Förlegat språk. Refererar till företeelser som är inaktuella.
Spridningen: Hur berörda ska få tillgång till hamnordningen.
Gäller yrkestrafik och småbåtsplatshyrare. Bör även finnas anslagen i hamnen samt på
webben.
Fordon: ska personbil klass 2 behandlas? Andra fordon?
Populärversion av hamnordningen?
Kan skickas ut med årsfakturan till de som hyr småbåtsplats.
Hamnkartorna behöver förnyas och göras tillgängliga även i kommunens GIS för ökad
användbarhet och aktualitet.

SKL har gett ut cirkulär 1995:131 ”Lokala hamnföreskrifter” med två bilagor ”Underlag till
hamnordning” samt ”Kommentarer till underlag till hamnordning”. Dessa kan vara ett stöd i
revideringsarbetet.
Innan hamnordningen kan färdigställas måste vissa beslut fattas. Hamnordningen gäller inte
för hamnar där driften i sin helhet utarrenderats, f.n. Stora Rör. Hamnordningen hänvisar<
även till ”hamnyndigheten”, som när hamnordningen upprättades var kommunens Tekniska
nämnd.
Ett förslag till reviderad hamnordning bör granskas av jurister.
Enligt utredningsuppdraget ska en reviderad hamnordning även behandla vissa avgifter. Ev.
bör dessa avgifter hellre behandlas tillsammans med övriga hamnrelaterade avgifter i ÖVRIGA
TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB.
REKOMMENDATION för HAMNORDNING
Ett första utkast till reviderad hamnordning tas fram inom förstudien. Utkastet jämförs med
SKL:s underlag samt förankras hos hamnkaptenerna. Därefter överlämnas resultatet till BEAB
för fortsatt hantering av förslaget (bl.a. juridisk granskning) innan det överlämnas för
fastställelse av Kommunfullmäktige.
Hamnkartorna uppdateras, digitaliseras och görs tillgängliga i kommunens GIS.
Förtydliga utredningsuppdraget angående ”avgifter”.
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3

Genomförandet

Ansvaret för att genomföra nödvändiga åtgärder faller till stor del på BEAB. Två saker bedöms
viktiga:
-

Att en ”controller” utses för genomförandet med uppgift att övergripande följa upp
beslutade åtgärder, att rapportera till ledningen samt att bidra till samordning.
Utse ansvarig för att upprätta och genomföra plan för uppföljning av projektets (denna
förstudie) effektmål.

4

Uppslag som ej behandlats i förstudien

4.1.1

Hamnbeskrivningar

Om och när arbetet går vidare med en analys av utvecklingspotentialen för de olika hamnarna
behöver en sammanställning av rådande förhållande göras. Alla som berörs inklusive de som
ska fatta beslut, har sannolikt inte samma bild.
En hamnbeskrivning kan innehålla uppgift om förhållanden för båtar (av olika kategori) och
husbilar, båtar i yrkestrafik, arrendeförhållanden (såväl byggnader som verksamheter),
näringsverksamheter, service, eventuella planbestämmelser, hantering i översiktsplaner mm.
Inspiration kan även hämtas från det arbete som gjordes i Stora Rör, Hamnen mitt i byn.
En biprodukt kan vara att en ”hamnpresentation” för användning i marknadsföring etc.
4.1.2

Intressentanalys

Nyckelorden i kommunens visionsarbete är Välkomnande-Utvecklande-Tillsammans.
För att ”tillsammans” skapa en så heltäckande bild som möjligt av hamnarnas betydelse och
möjliga ”utveckling” är det flera olika kategorier av intressenter som det kan vara relevant att
identifiera och låta komma till tals.
Dessa är t.ex.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turismorganisationen/Varumärket Öland
Båtturister
Småbåtsägare som hyr båtplats på årsbasis
Husbilsturister
Besökare som har hamnen som utflyktsmål
Sjöfarten, inkl. frågan om ”nödhamn” och färjetrafik (behandlas i egna avsnitt)
Fisket
Cykelturismen
Näringsidkare i, eller med koppling till, hamnarna
Kommunen, som ägare samt beträffande möjligheter till skatteintäkter från den
hamnrelaterade besöksnäringen
Vindkraftsindustrin (exemplet Kårehamn)
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•
•

Turismen kopplad till gamla fartygsvrak utanför Ölands kust
Annan havs- och vattenrelaterad verksamhet (t.ex. forskning)

Det finns också många aktörer som har inflytande över och påverkar förutsättningarna för
hamnverksamhetens bedrivande i stort och smått. Med en samlad bild av de aktörer som
påverkar förutsättningarna för hamnverksamheten och dess styrning ges dessa aktörer ökade
möjligheter att arbeta i en gemensam riktning med mindre friktion. Det kan även påvisa
möjliga förenklingar och/eller alternativa beslutsprocesser.
4.1.3

Förhyrda platser i småbåtshamn

Vid intervjuer med hamnkaptenerna på temat Hantering av avgifter i hamnarna har en del
andra frågor tagits upp:
-

-

-

Fakturering för året sker april/maj det aktuella året. Utebliven betalning betraktas som
uppsägning, men då är det sommar innan hamnkaptenen får reda på det. Om det står
båtägare på kö behöver de få besked helst innan sjösättning. Proceduren med att
fastställa vilka platser som är uthyrda och vilka som är lediga bör vara avslutad innan
sjösättning. Det skulle underlätta för hamnkaptenen och innebära bättre möjlighet för
väntande båtägare att få besked.
Det förekommer att Y-bommar på småbåtsplatser är privata. Begränsar hamnkaptenens
möjligheter fördela platserna. Även hemmagjorda bommar förekommer. Kommunen bör
köpa loss och sedan ta hand om hanteringen av Y-bommarna själv.
Hyresavtalen för småbåtsplatser bör ses över. Bl.a. bör övervägas om det ska vara tillåtet
att hyra en plats och sedan inte använda den.
Bifoga hamnordningen (eller en ”populärversion”) när fakturan på båtplatshyran skickas
ut.

4.1.4

Beträffande rekommendationerna i projektrapporten

Det kan vara lämpligt att titta närmare på vilka frågor och beslut som BEAB redan nu råder
över och vilka som kräver KS/KF-beslut.
4.1.5

Beträffande Organisation/ansvar

BEAB
-

Hur följer BEAB ägardirektivets instruktioner beträffande planering, rapportering etc?
behöver bolagsordning och ägardirektiv förändras utifrån det mandat/befogenheter BEAB
anser sig behöva?

KS/KF
-

Kan KS/KF förlita sig på den rapportering som BEAB kan tillhandahålla?
Behövs den ”dubbla” bokföringen?
Behöver krav på rapportering till kommunen förtydligas i ägardirektivet?
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5

Referenser

5.1

Dokumentation

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommun, Kommunfullmäktige, 2015-0518 § 78
Angående Borgholm Energi AB:s uthyrning av ställplatser för husbilar, Sveriges Hotell- och
Restaurangföretagare, 2011-10-11
Arrendeavtal Borgholms hamn: Småbåtshamnen, Båtuppläggning, Mark för klubblokal
Arrendeavtal Byxelkroks hamn: Bensinmack, Uteservering, Husbilsparkering, Sjöbodar
Arrendeavtal Böda hamn: Sjöbodar
Arrendeavtal Kårehamn: Sjöbodar, Husbilsparkering (finns även tomträtt)
Arrendeavtal Sandviks hamn: Sjöbodar mm (finns även tomträtt)
Arrendeavtal Stora Rörs hamn: hela hamnen, drift, underhåll
Avtal Q-Park AB avseende biljettautomat i Borgholms hamn
Avtal Q-Park AB avseende biljettautomat i Böda Hamn
Avtalsunderlag för verksamhetsåret 2016, Gata, Park & Hamnar
Bolagsordning för Borgholm Energi AB, Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 174
BORGHOLMS KOMMUN BUDGET 2016 MED PLAN 2017–2018
Budget Gata-Park 2016
Cirkulär 12:50 Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling - Teckalundantagen och ändringar i kommunallagen mm, Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 1995:131 Lokala hamnföreskrifter, Sveriges Kommuner och Landsting
För-och nackdelar samt möjligheter och konsekvenser av ett återförande av skattefinansierad
verksamhet till kommunen, Rådgivningsrapport, PwC november 2013.
Föreskrifter för kommunala småbåtshamnar i Mörbylånga, Färjestaden och Grönhögen,
Kommunstyrelsen, 2012-06-05, § 135
Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun, Borgholm Energi AB, 2016-04-13 § 58
Granskning av kommunens hamnverksamhet, Granskningsrapport, PwC 2016-02-16
Hamnkonto, information till styrelsen Borgholm Energi AB, 2014-03-31 § 37
Hamnordning Borgholms kommun, Kommunfullmäktige 1996-04-29 § 50
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Hamnutredning, åtgärder och kostnader, Borgholm Energi AB, 2015-11-17
Hur en hamn kan fördubbla besöksnäringen på tio år, Hans Wessblad, 2015-11-26
Investeringar Hamnar 2003-2016
Lag (1997:614) om kommunal redovisning
Policy för husbilsturism, Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2012-06-27
Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag : erfarenheter och idéer, Sveriges
Kommuner och Landsting
Regelverk för sjöbodsarrende, Antaget av KF 2007-06-11 § 55
Resultat Hamnar Fastighet 2003-2016
Resultat Hamnar Gata-Park 2004-2016
Sjöbodspolicy Borgholms kommun, Antagen i SBN 2012-02-29, § 37
Skötsel- och underhållsavtal Borgholm Energi AB/Gata-Park 2016
Slutrapport från den tillfälliga beredningen för landsbygdsutveckling på norra Öland, 2015-1001
Tjänsteskrivelse angående samhällsekonomiska effekterna av en utbyggnad av Byxelkroks
hamn, 2015-06-03.
Tjänsteskrivelse Hamntaxor, 2015-10-05
Turismstrategi Öland 2012-2020, Ölands Kommunalförbund
Utredning av planeringsförutsättningarna i Böda Hamn,
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-04-30
Ägardirektiv Borgholm Energi AB, Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 §
11
Övriga taxor och avgifter inom Borgholm Energi AB 2016

5.2

Intervjuer

Ahlgren Stefan, Destinationsutvecklare, Turismorganisationen
Bohlin Lennart, ordförande, Samhällsbyggnadsnämnden
Broberg Jim, hamnvärd, Borgholms hamn
Corcovic Ilko, ordförande Kommunstyrelsen
Dalman Lena, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting
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Dessin Ida, planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen
Eriksson Anders, hamnkapten, Nabbelund
Eriksson Mats, avdelningschef för hamnar, Region Gotland
Fagerberg Lars Gunnar, t.f. Kommunchef
Henrik Petterson, hamnkapten, Sandvik
Hermansson Annika, ekonomichef, Borgholm Energi AB
Hillström Robin, controller, Borgholm Energi AB
Isaksson Thomas/Isakssons reklam, arrendator husbilsparkering Kårehamn
Johannesson hans, servicechef, Borgholm Energi AB
Johansson Marie-Louise, kommunsekreterare, Borgholms Kommun
Johansson Tore, hamnkapten, Böda
Kjellin Linda, t.f. ekonomichef Borgholms Kommun
Lind Tomas, andre vice ordförande, Borgholm Energi AB
Lindblom Karin, fastighetshandläggare, Borgholm Energi AB
Lindholm Anders, VD, Borgholm Energi AB
Malgerud Carl, ordförande, Borgholm Energi AB
Milsten Nilsson, Birgitta, ekonomiassistent, Borgholm Energi AB
Milsten Stefan, hamnkapten, Kårehamn
Niklasson Kenneth, hamnkapten, Byxelkrok
Nilsson Anders, ekonom, Sveriges Kommuner och Landsting
Palmgren Henrik, Klinta Camping
Selldén Tobias, gruppchef fastigheter, Borgholm Energi AB
Smedfors Staffan, Marknadsansvarig, Turismorganisationen
Thor Bo, projektledare Cykelturism på Öland, Ölands Kommunalförbund
Werthwein Heléne, G IS -samordnare/miljöbedömningar, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Wikström Ulf, ordförande, Stora Rörs båtsällskap
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5.3

Länkar

http://www.borgholmenergi.se/fritid/gasthamnar-stallplatser/
http://www.gasthamnsguiden.se
https://boka.oland.se/sv/boende?filter=c%3D31610&sorting=ad (Ställplatser)
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/kommunalaforetagbolag/princip
erstyrningkommunochlandstingsagdaforetag.1658.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/regler-/landningshamnar.html
https://www.oland.se/sv/gasthamnar
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30 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN

§ 189

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-12-06

184-205

Dnr 2016/8-042 KS

Redovisning, kostnader kommunens hamnar.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-25 § 175 att utfallet i hamnverksamheten ska återrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-12-06.
Vid dagens sammanträde redovisar ekonomichef Annika Hermansson och
servicechef Hans Johannesson utfallet i hamnverksamheten tillsammans
med intäkter för båtar och husbilar.
Det framgår att Borgholm Energi generellt lagt en något optimistisk budget
vilket innebär att verksamheten har ett underskott om ca 2 mkr.
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och noterar att redovisning av
kostnader och intäkter bör redovisas var för sig.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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2017-04-11
Uppföljning 2017

Handläggare
My Nilsson/ Kristian Kijewski
Controller

Uppföljning för kommunstyrelsen
– januari till mars 2017
Efter mars uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse om 355 tkr och inklusive projekten uppvisas en
avvikelse om 2 492 tkr. Den positiva budgetavvikelsen beror till stor del på lågt antal bidragsutbetalningar för kulturverksamheten samt vakanta tjänster inom fastighetsfunktionen och arbetsmarknadsavdelningen. Avvikelsen reduceras av låga intäkter för kommersiella fastigheter och hamnverksamheten.

Resultaträkning
(tkr)

Budget

Mars

Månadens

2017

2017

Avvikelse

Intäkter

-7 759

-5 238

-2 522

Kostnader

41 865

38 984

2 882

varav personal

9 270

8 227

1 043

Nettokostnader

34 106

33 746

Skattemedel

34 106

34 106

Summa

360

Projekt & statsbidrag

2 137

Total

Investeringar

2 497

58 185

6 176

52 010

1
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2017-04-11
Uppföljning 2017

Handläggare
My Nilsson/ Kristian Kijewski
Controller

Verksamhetsområde
Nedan redovisas resultatet per verksamhetsområde.

Mars
Kommunstyrelsen

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

Intäkter
Budget

Driftkostnader
Utfall

Budget

Personalkostnader

Utfall

Budget

Netto

Utfall

0

0

48

37

208

156

64

-414

-1

17 697

17 195

472

466

95

0

0

282

53

166

165

230

-327

-93

1 853

1 808

548

418

-59

-640

-317

4 996

4 934

0

0

-261

-1 223

-1 015

1 931

2 019

0

0

-296

0

0

1 335

1 148

425

275

336

-907

-151

1 330

548

1 241

1 206

62

-179

-159

821

767

1 162

1 094

103

-2 722

-2 507

918

1 218

1 753

1 587

-349

-281

-338

823

662

1 458

1 398

277

-1 066

-657

561

369

1 837

1 461

158

-7 759

-5 238

32 596

30 757

9 270

8 227

360

0

-3 537

435

1 755

0

650

1 567

-1 034

0

1 034

-582

0

12

570

-8 793

-8 774

34 064

31 930

9 270

8 888

2 497

Kommunfullmäktige uppvisar en avvikelse om 64 tkr för januari till mars (februari -50 tkr). Avvikelsen förklaras av överföringen av medel från 2016 till Miljö- och hållbarhetsberedningen. Högre utbetalningar av arvoden än budgeterat för perioden bidrar till reducering av avvikelsen.
Kommunstyrelsen uppvisar en budgetavvikelse på 95 tkr (februari 292 tkr). Verksamhetens positiva
avvikelse beror på lågt antal bidragsutbetalningar i kombination med låga kostnader för näringslivsarbete. De för perioden låga intäkterna reducerar avvikelsen.
Kulturverksamheten uppvisar en avvikelse om 230 tkr (februari 165 tkr). Förklaringen till den positiva avvikelsen är att lågt antal bidrag betalats ut inom allmän kulturverksamhet och till studieorganisationer.
Till och med mars uppvisar fritidsverksamheten en avvikelse på -59 tkr (februari 218 tkr). Avvikelsen förklaras av fler bidragsutbetalningar för perioden jämfört med budget samt lägre intäkter än budgeterat. Avvikelsen reduceras av låga lönekostnader.
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Teknisk service uppvisar en avvikelse om -261 tkr (februari 165 tkr) för perioden januari till mars.
Låga intäkter från framför allt hamnverksamheten förklarar avvikelsen. Avvikelsen reduceras något av
låga kostnader för barmarksunderhåll under perioden.
Fastigheter uppvisar efter perioden en budgetavvikelse om -296 tkr (februari -40 tkr). I verksamheten
redovisas intäkter, driftkostnader samt avskrivningar för kommunens fastigheter. Den negativa avvikelsen härleds till lägre intäkter för de kommersiella fastigheterna än budgeterat.
Fastighetsfunktionen uppvisar efter perioden januari till mars en budgetavvikelse på 336 tkr (februari
235 tkr). I verksamheten redovisas fastighetsunderhåll för kommunens fastigheter samt personalkostnader för fastighetsfunktionen. Avvikelsen härleds till låga personalkostnader då vakanta tjänster som
drifttekniker och fastighetsförvaltare ej är tillsatta.
Kommunledningskontoret visar en budgetavvikelse på 62 tkr efter mars (februari 63 tkr). För perioden har det varit låga intäkter för mark och exploatering samt för parkeringsverksamheten. Avvikelsen
reduceras av låga kostnader för både parkeringsverksamheten och grafisk profil/hemsida.
Ekonomiavdelningen har under perioden januari till mars en avvikelse om 103 tkr (februari 86 tkr).
Något lägre personalkostnader samt lägre kostnader för ekonomisystem än budgetrat bidrar till den
positiva avvikelsen.
IT-avdelningen uppvisar en budgetavvikelse om -349 tkr (februari 0 kr). Avvikelsen härleds till kostnader för omdragning av fiberkabel till fastigheten Osten.
Till och med mars månad uppvisar personalavdelningen en avvikelse på 277 tkr (februari 144 tkr).
Avvikelsen härleds till framförallt låga kostnader för friskvård och företagshälsovård. Även personalklubb visar på låga kostnader för perioden.
Efter mars månad uppvisar arbetsmarknadsavdelningen en budgetavvikelse om 158 tkr (februari 89
tkr). Anledningen till avvikelsen är låga kostnader för resursjobb. Minskade bidrag för nystartsjobb på
grund av ändrade regler från arbetsförmedlingen reduceras av låga lönekostnader för perioden.

Utbetalning bidrag
Bilaga 1 visar vilka bidrag som är budgeterade och vilka bidrag som hitintills är utbetalda för kommunstyrelsen.

Uppföljning statsbidrag
Intäkterna från statsbidraget motsvarar drift och hyreskostnader för moduler.
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§

Budget 2017

Summa

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

300 000
300 000

0

Ungdomspolitik
FULL KOLL (2016)

169/13

KUMULUS
Regional samverkan kring ungas uppväxt 14-16 (2017-2019

0
40 769

KS 201/16

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

40 540

21 853
8 000

Vård- och omsorgscollege (3-årigt)

KS 85/14

23 000

Ung företagssamhet i Kalmar län (årligt)

KS 201/15

37 500

Ölands gymnasium - Stipendium

255/04

Ungt kulturbidrag (2017-2019)

KS 238/15

37 500

5 000
50 000
186 122

78 040

Övrig verksamhet
Borgholms jaktvårdskrets (årligt)

KSAU 171/15

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

119/13

Framtid Borgholm (2015-2017)

KS 232/15

IFK Borgholm - Viktoriadagen (årligt)

KSAU 238/14

25 000

Bidrag till katthem (årligt)

KS 130/14

15 000

Kalmar brottsofferjour (årligt)

KSAU 172/15

32 757

32 265

Kalmar Ölands nämndemannaförening 2015-2019

279/14

1 200

2 000

Länskommittén Sveriges Nationaldag

0
22 500
200 000

1 500

Skördefesten - Gulddeltagareavtal

KS 32/11

Ölands vattenråd

236/15

Färjelinjen Oskarshamn-Byxelkrok - marknadsföringsstöd

KSAU 407/15

SmåKom (årligen)

KS §89/16

21 843

Ölandsglöd (årligen)

KF §175/16

10 000

Seniorgruppen - Seniorbroschyr

60 000
10 919
125 000
26 720

35 000
560 719

34 265

Medfinansiering-projekt
Uppväxlingsprojekt

500 000
500 000

0

7 000

7 000

Medlemsavgifter
AB Miljöresurs C arl von Linné

222/05

Kalmarsund promotion (årligen om inte avtal sägs upp)

50 000

Energikontor Sydost

19 280

IUC - serviceavgift medlemsföretag

479/03

IUC

479/03

18 900
8 050
103 230

7 000

Allmän kulturverksamhet
Driftsbidrag till Folkets hus

234 800
234 800

0

1 884 871

119 305

Ej budgeterat
Medfinansiering E-tjänsteutvecklingsprojekt

KS 211/15

Kalmarsunds Pride

KSAU 249/16

35 216
2 000

Bidrag nattloppet

KSAU 131/16

20 000

Youngster

KSAU 244/16

40 000

Sven Ekberg- Öländsk sjöfart

KSAU § 127/15

15 000

15 000

4
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Investeringsuppföljning
Under 2017 har det skett ändringar i av kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget som vid
ingången av året uppgick till 45 560 tkr. Enligt beslut § 52/17 KS överfördes investeringsbudget från
2016 om totalt 13 825 tkr. Ny investeringsbudget för år 2017 är 58 185 tkr.

Fastigheter ny och ombyggnation
Höken 8 – Byggentreprenaden har startat och Arbetsförmedlingen har evakuerats till Kamelen. Betalningsplan för byggentreprenaden kommer att presenteras för godkännande vid första byggmötet i slutet av april.
Åkerboskolan – En förstudie pågår för ombyggnad och upprustning av skolan. Förslag och kostnadskalkyl kommer att presenteras för verksamheten, UN, KSAU och KS i maj.

Fastigheter upprusning
Uppvärmning Köping – Projektet är färdigställt och de sista kostnaderna inväntas.
Utemiljö Skola – Projektet pågår och utemiljö för skolorna Gärdslösa och Rälla är snart färdigställda.
Köpings skola och Viktoriaskolan kan färdigställas under vår och sommar. Kostnaderna har ökat på
grund av svåra markförhållanden, exempelvis avsaknad av dränering, eftersatt underhållsarbete och av
hänsyn till pågående verksamhet.
Ekbacka Arbetsmiljö – Projektet pågår och kommer att avslutas under våren. Omfattning av ombyggnaden har ökat på grund av bl.a. sanering av asbest då gamla mattor tas bort samt ny dragning av
el och nätverk. Gamla larm och utrustningsdetaljer samt kök har rivits och ersätts med för verksamheten ändamålsenlig utrustning.
Undervisningslokal Kvik - Projektet är färdigställt och de sista kostnaderna inväntas.
Kronomagasinet – Projektering pågår för upphandling av totalentreprenad. Förfrågningsunderlag
beräknas vara klart i juni.
Ekbacka hus 1 plan 2 – Projektet är färdigställt och de sista kostnaderna inväntas.
Servicehus Byxelkrok – Arbete med omläggning av tak pågår.
Servicehus Böda – Projektet startar efter sommarsäsongen.
Solberga – Arbete med upprustning av balkonger på Soldalens äldreboende pågår. Rötskadade balkonger har nu reparerats och kan inom kort tas i bruk av de äldre. Det som är under åtgärd är ny taktäckning, trall och räcken.
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Stenhuggaren – Projektet pågår.
Arbetsmiljö Köping - Projektet är färdigställt och kostnaderna inväntas.
Underhåll tak bibliotek – Projektet är färdigställt. Taksvall, underlagspapp och yt-papp är utbytt.
Diverse el och kylanläggningsarbeten är utfört. Utrymningsbrygga med lejdare är monterad för att
uppnå räddningstjänstens utrymningskrav i händelse av brand.

Övriga investeringar
IT – lagring – Kostnader avser Switch och nätverksutrusning till Stadshuset
Upprustning C Köpingsvik – Kostnader avser upprusning kring centrala Köpingsvik.
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Investeringsuppföljning
Fastigheter ny och ombygg
Fastigheter
Åkerboskolan
Höken 2

Fastigheter upprustning
Fastigheter
Uppvärmning Köping §12/17
Utemiljöer Skola
Ekbacka Arbetsm. §195/16
Undervisningslokaler Kvik
Kronomagasinet
Ekbacka hus 1 plan 2
Servicehus Byxelk §34/17
Servicehus Böda §33/17
Solberga 5:11 §124/16
Stenhuggaren 9 §124/16
Arbetsmiljö Köping §121/KF
Underhåll tak bibliotek

Hamnar
Hamnar
Zinkanoder

Övriga Investeringar
Övriga Investeringar
IT Lagring
IT nätverk serverrum
Konst
Allaktivitetsparken
Upprustning C köpingsvik

Infrastruktur
Infrastruktur
Bredbandsstrategi §173/13
Ölandsleden
Gatubelysning §7/16
Laddningsstationer §57/16
Cykelställ §32/17
GC Åkerhagen §31/17
Gatubelysning Spcp §74/16
Asfaltering GC-väg Karlsh

Totalt KS

Budget Redovisat
2017
2017-03-31
22 313
86
5 581
0
1 467
0
15 265
86

Avvikelse Kommentar
22 227
0
0 Pågår
15 179 Pågår

16 974
2 837
2 075

4 391
0
1 110

12 584
2 837
965 Projektet avslutat inväntar fakturor
17 Pågår
49 Pågår
731 Projektet avslutat inväntar fakturor
3 205 Pågår
521 Äta-kostnader från 2016
330 Pågår
2 628 Påbörjas efter sommaren
396 Pågår
368 Pågår
488 Projektet avslutat inväntar fakturor
50 Projektet avslutat inväntar fakturor

1 348
985
999

1 331
936
268

3 211
974
330
2 628
502
368
488

6
453
0
0
107
0
0

230

180

5 300
5 000
300

0
0
0

7 822
3 860
2 000
300
50
1 300
312

99
0
69
0
0
0
29

5 776
660
1 000
1 625
1 000
631
70
460
80
250

1 600
0
0
1 600
0
0
0
0
0
0

4175,5
660
1 000
1 625 Enligt avtal
1 000
631
70
460
80
250

58 185

6 176

52 010

5 300
5 000
300
7 724
3 860
1 931 Pågår
300
50
1 300
283 Pågår
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Uppföljning för kommunen
– mars 2017
Resultatet för kommunen i mars är 1,3 mkr. Driftredovisningen visar en positiv budgetavvikelse 2,2
mkr och investeringstakten har minskat jämfört med föregående månad och uppgår för månaden till
1,1 mkr. Likviditeten vid utgången av mars har minskat med 21,8 mkr jämfört med februari och uppgår till 58,4 mkr.

Resultatrapport (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Summa Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets/Periodens Resultat

2017-03-31 2016-12-31
43 058
213 827
-200 021
-773 958
-4 622
-22 684
-161 585
-582 815
109 581
412 093
53 242
238 496
834
3 789
-741
-4 527
1 330
67 037

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 1 procent. Generellt brukar ett resultat runt 2 procent
betraktas som god ekonomisk hushållning. Det ska ge utrymme för att över en längre period kunna
självfinansiera den normala investeringsvolymen i kommunen.

Driftredovisning
För mars visar driftredovisningen en positiv budgetavvikelse 2 253 tkr. Överförmyndarverksamheten
och utbildningsnämnden är de som går med budgetunderskott medan resterande nämnder och verksamheter bidrar med överskott för perioden.
Driftredovisning (tkr)
Nämnd
Kommunstyrelsen
Revision
Överförmyndare
Borgholms slott
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bostadsanpassning
Totalt nämnder
Finansförvaltning
Totalt

Intäkter
Budget
Redovisning
8 793
10 036
0
0
0
263
70
54
3 491
7 220
7 964
26 729
2 826
2 467
0
0
23 143
46 768
165 737
170 127
188 880
216 895

Kostnader
Budget
Redovisning
43 334
42 080
171
120
215
798
1 599
948
46 409
51 997
74 416
92 238
6 165
5 614
375
261
172 682
194 054
22 524
21 510
195 206
215 565

Netto
Budget
Redovisning Avvikelse
34 541
32 044
2 497
171
120
50
215
535
-320
1 529
894
634
42 918
44 777
-1 859
66 453
65 509
944
3 339
3 147
193
375
261
114
149 540
147 286
2 253
-143 214
-148 617
5 403
6 326
-1 330
7 656
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Kommunstyrelsen
Efter mars uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse om 355 tkr och inklusive projekten uppvisas en
avvikelse om 2 497 tkr. Den positiva budgetavvikelsen beror till stor del på lågt antal bidragsutbetalningar för kulturverksamheten samt vakanta tjänster inom fastighetsfunktionen och arbetsmarknadsavdelningen. Avvikelsen reduceras av låga intäkter för kommersiella fastigheter och hamnverksamheten.

Revision
Revisionens budgetavvikelse för månaden är 50 tkr.

Överförmyndare
Överförmyndarverksamhetens budgetavvikelse är -320 tkr. Under 2016 påverkades överförmyndarverksamheten av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn och detta ledde till omfördelade resurser för att klara denna hantering. Detta arbete har fortsatt även under 2017 för att komma ifatt med
arbetsbelastningen.

Borgholms slott
Slottsverksamhetens budgetavvikelse efter månaden är 634 tkr. Överskottet förklaras till viss del av
den budgetöverföring som är genomförd från 2016 års positiva resultat 773 tkr.

Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen inklusive projekt redovisar efter mars månad en budgetavvikelse om -1 859
tkr. Budgetavvikelsen förklaras av högre kostnader för personal och högre reserverade kostnader för
interkommunal ersättning än budget. Högre personalkostnader än budget förklaras av att antalet assylsökande elever har minskat från december 2016 till januari 2017 vilket medför lägre intäkter samtidigt
som att kostnadsnivån är oförändrad. Budgetavvikelsen minskas av högre intäkter avseende inkomstjämförelse för barnomsorg och lägre driftkostnader exklusive interkommunal ersättning.

Socialnämnden
Efter mars uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på 944 tkr. Budgetavvikelsen exklusive ensamkommande flyktingbarn uppgår till -2 725 tkr. Den främsta förklaringen till överskottet är intäkter för
avtal med migrationsverket om antal boendeplatser, vilket innebär att vi får intäkter för lediga platser.
Högre kostnader än budgeterat for placeringar inom barn och familj och inom vård av missbruk samt
högre personalkostnader än budgeterat minskar avvikelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetavvikelse efter mars är 193 tkr. Plan och miljö- och hälsoskyddsverksamheten uppvisar låga intäkter jämfört med budget för perioden. Även kostnaderna för planverksamheten är låga vilket reducerar avvikelsen. Budgetöverföringen från 2016 är genomförd på 1 000 tkr
och är periodiserad över året och påverkar således nämndens avvikelse positivt.

Bostadsanpassning
Bostadsanpassningen uppvisar efter mars månad en budgetavvikelse om 114 tkr. Avvikelsen härleds
till lägre kostnader än budgeterat för bostadsanpassningar.
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Finansförvaltning
Finansförvaltningens budgetavvikelse efter mars är 5 403 tkr. Den positiva budgetavvikelsen härleds
framförallt till högre skatteintäkter 1 576 tkr och generella statsbidrag och utjämning 2 383 tkr. Förklaringen är fler kommuninvånare den 1 november än budgeterad befolkning några månader tidigare.
Semesterlöneskulden som ingår bland lönekostnaderna har utvecklats i snabbare takt än budgeterat
och bidrar således till den negativa budgetavvikelsen – 569 tkr.

Finansförvaltning (tkr)
Lönekostnader
Pensionskostnader
Kapitalkostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens budget avvikelse

Budget
Utfall
Avvikelse
2017-03-31 2017-03-31 2017-03-31
12 922
13 491
-569
1 728
1 406
322
-734
-1 824
1 090
-107 624
-109 200
1 576
-49 979
-52 362
2 383
-841
-834
-7
1 314
706
608
-143 214
-148 616
5 403

Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till 65,8 mkr vilket är en minskning med 6,6
mkr i jämförelse med månaden innan. Likviditeten för utgången av mars är 58,4 mkr och har minskat
med 21,8 mkr sedan februari. Den enskilt största likviditets påverkande postern under mars månad är
utbetalningen av det individuellavalet 14,7 mkr.
Prognosen bygger på följande antagande att vi når ett budgeterat resultat och budgeteradnivå för investeringar. Likviditetsprognosen för helåret är – 9,6 mkr. I tertial bokslut 1 2017 kommer likviditetsprognosen att stödjas på verklig prognos för resultat och investeringar.
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Investeringar
Kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget för 2017 uppgår till 45 560 tkr. Under året har följande tilläggsbudgetering skett enligt beslut § 52/17 KS totalt 13 825 tkr. Ny investeringsbudget för år
2017 är 59 385 tkr. Hittintills uppgår investeringarna till 6 175 tkr.

Fastigheter ny och ombyggnation
Höken 8 – Byggentreprenaden har startat och Arbetsförmedlingen har evakuerats till Kamelen. Betalningsplan för byggentreprenaden kommer att presenteras för godkännande vid första byggmötet i slutet av april.
Åkerboskolan – En förstudie pågår för ombyggnad och upprustning av skolan. Förslag och kostnadskalkyl kommer att presenteras för följande nämnder och arbetsutskott under maj UN, KSAU och KS.

Fastigheter upprusning
Uppvärmning Köpingsvik – Projektet är färdigställt och de sista kostnaderna inväntas.
Utemiljö Skola – Projektet pågår och skolorna Gärdslösa och Rälla är snart färdiga. Köpings skola och
Viktoriaskolan kan färdigställas under våren och sommaren. Kostnaderna har ökat på grund av svåra
markförhållanden exempelvis avsaknad av dränering, eftersatt underhållsarbete och hänsyn till pågående verksamhet.
Ekbacka Arbetsmiljö – Projektet pågår och kommer att avslutas under våren. Omfattningen av ombyggnationen har ökat på grund av bl.a. sanering av asbest då gamla mattor tas bort samt ny dragning
av el och nätverk. Gamla larm och utrustningsdetaljer samt kök har rivits och ersätts med för verksamheten ändamålsenlig utrustning.
Undervisningslokaler Köpingsvik - Projektet är färdigställt och de sista kostnaderna inväntas.
Kronomagasinet – Projektering pågår för upphandling av totalentreprenad. Förfrågningsunderlaget
beräknas vara klart i juni.
Ekbacka hus 1 plan 2 – Projektet är färdigställt.
Servicehus Byxelkrok – Arbetet med omläggning av tak pågår.
Servicehus Böda – Projektet startar efter sommarsäsongen.
Solberga 5:11 – Arbete med upprustning av balkonger på Soldalens äldreboende pågår. Rötskadade
balkonger har nu reparerats och kan inom kort tas i bruk av de äldre. Det som är under åtgärd är ny
taktäckning, trall och räcken.
Stenhuggaren 9 – Projektet pågår.
Arbetsmiljö Köping - Projektet är färdigställt.
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Underhåll av tak bibliotek – Färdigställt. Taksvall, underlagspapp och ytpapp är utbytt. Diverse el och
kylanläggningsarbeten är utfört. Utrymningsbrygga med lejdare är monterad för att uppnå räddningstjänstens utrymningskrav i händelse av brand.

Övriga investeringar
IT lagring – Kostnaden avser Switch och nätverks utrusning till Stadshuset.
Upprustning C Köpingsvik – Kostnader avser upprusning kring centrala Köpingsvik.
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Kommun

sid 6 (7)

Datum

Period

2017-04-13

mars

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Investeringsuppföljning
Fastigheter ny och ombygg
Fastigheter
Åkerboskolan
Höken 8
Fastigheter upprustning
Fastigheter
Uppvärmning Köping §12/17
Utemiljöer Skola
Ekbacka Arbetsm. §195/16
Undervisningslokaler Kvik
Kronomagasinet
Ekbacka hus 1 plan 2
Servicehus Byxelk §34/17
Servicehus Böda §33/17
Solberga 5:11 §124/16
Stenhuggaren 9 §124/16
Arbetsmiljö Köping §121/KF
Underhåll tak bibliotek

Budget Redovisat
2017 2017-03-31 Avvikelse Kommentar
22 313
86
22 227
5 581
0
5 581
1 467
0
1 467
15 265
86
15 179 Påbörjad
16 975
2 837
2 075
1 348
985
999
3 211
974
330
2 628
502
368
488
230

4 391
0
1 110
1 331
936
268
6
453
0
0
107
0
0
180

12 584
2 837
965
17
49
731
3 205
521
330
2 628
395
368
488
50

Hamnar
Hamnar
Zinkanoder

5 300
5 000
300

0
0
0

5 300
5 000
300

Övriga Investeringar
Övriga Investeringar
IT Lagring
IT nätverk serverrum
Konst
Allaktivitetsparken
Upprustning C köpingsvik

7 822
3 860
2 000
300
50
1 300
312

98
0
69
0
0
0
29

Infrastruktur
Infrastruktur
Bredbandsstrategi §173/13
Ölandsleden
Gatubelysning §7/16
Laddningsstationer §57/16
Cykelställ §32/17
GC Åkerhagen §31/17
Gatubelysning Socp §74/16
Asfaltering GC Karlshöjd

5 776
660
1 000
1 625
1 000
631
70
460
80
250

1 600
0
0
1 600
0
0
0
0
0
0

58 186

6 175

52 011

Nämnder
Utbildningsnämnden
Plan-rikthyvel Åkerbo
Ljuddämp Åkerbo gymnsal
Matsal möbler Åkerboskola
Ljudanl Kulturskolan

420
90
80
180
70

0
0
0
0
0

420
90
80
180
70

Socialnämnden
Nyckelfria lås
Mobil liftar hemtjänst
Låssystem Strömgården
Möbler Strömgården
Nyckelskåp obo

780
314
140
135
111
80

0
0
0
0
0
0

780
314
140
135
111
80

1 200

0

1 200

59 385

6 175

53 210

Totalt KS

Totalt Nämnder
Totalt investering

Påbörjad inväntar slutfaktura
Påbörjad
Påbörjad
Påbörjad inväntar slutfaktura
Påbörjad
Äta kostnad från 2016
Påbörjad
Påbörjas efter sommaren
Påbörjad
Påbörjad
Projektet avslutat
Projektet avslutat inväntar fakturor

7 724
3 860
1 931 Påbörjad
300
50
1 300
283 Påbörjad
4 176
660
1 000
25 Enligt avtal
1 000
631
70
460
80
250
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UPPFÖLJNING
Kommun

sid 7 (7)

Datum

Period

2017-04-13

mars

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Balansräkning (tkr)

2017-03-31 2016-12-31

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

410 506
12 943
16 940
440 389

408 550
13 345
16 940
438 835

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

3 555
8 555
108 971
58 419
179 500

3 071
5 472
126 967
59 158
194 669

SUMMA TILLGÅNGAR

619 889

633 504

Eget kapital
Eget kapital
Årets/Periodens Resultat
Summa eget kapital

-238 999
-1 330
-240 329

-238 999

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

-278 271
-278 271

-278 271
-278 271

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

-17 713
-259
-6 762
-312
-76 243
-101 289

-26 248
-340
-6 781
-3 040
-79 824
-116 234

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-619 889

-633 504

162 118
78 211
39%
58 419

160 564
78 435
38%
59 158

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Nyckeltal (tkr)
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet
Likvida medel

-238 999
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§ 133

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-04

132-157

Dnr 2015/43-317 KS

Godkännande av kostnad för samförläggning gatubelysning 2016.
Till dagens sammanträde finns redovisning av kostnader för samförläggning
beslutade 2016. Faktureringen har verkställts 2017.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-15 § 228, i samband med godkännande av samförläggning 2015 och 2016, bland annat
att vad avser kostnaden för 2016 års samförläggningar behandlas dessa av
kommunstyrelsen när fullständig kostnadsberäkning genomförts.
Av redovisningen framgår att kostnaden uppgår till ca 2,9 mkr. Beloppet avser 2015 och 2016 och påverkade resultatet 2016.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna kostnaden för samförläggning 2016 för följande områden:
Sandvik, Gillberga, Västra Alvara, Böda B2, Lunden Fagerum E2, Böda etapp 1, Glabo Mellböda. Vanserum, V Sörby Kackelstugan,
Ö Sandby Bredsättra.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Marie-Louise Johansson
Kent Oskarsson
den 24 mars 2017 16:19
Marie-Louise Johansson
Samförläggning

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Borgholm Energi Elnät AB
Samförläggning E‐on 2016
Samförl
Fakt
2015 Sandvik

Material Arbete

Maskin Extra

110000

137000

25500

15000

16103

2015/16 Gillberga

8664

12000

3000

1000

16000

2016 Va Alvara

239000

317000

40000

30000

2016 Böda B2
Lunden Fagerum
2016 E2

114346

114125

10000

1000

192864

147000

30000

20000

2016 Böda etapp 1

262233

171000

42000

30000

2016 Glabo Mellböda

269271

253800

45000

30000

2016 Vanserum

46554

57000

8000

2000

2016 V Sörby ,Kackelst
Ö Sandby
2016 Bredsättra

27459

44400

5000

6800

19500

3000

1

Att
fakturera
303603
24664
626000
239471

deb 170117
deb 170117
Deb 170117
Deb 170117
Deb 170117

1500

389864
505233
598071
113554
78359

1000

30300

Deb 170117

Deb 170117
Deb 170117
Deb 170117
Deb 170117
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§ 228

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-12-15

227-242

Dnr 2015/43-317 KS

Godkännande av ianspråktagande av medel, samförläggning vägbelysning.
I tjänsteskrivelse och vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
2015-12-01 redogjorde elingenjör Kent Oskarsson att E-on erbjudit kommunen att samförlägga vägbelysningen i samband med att de förbättrar och kabelfierar nätet i Borgholms kommun.
Efter möte med E-on och andra förfrågningar från konsulter har följande projekt aviserats:
2015
Löttorps Camping (Kesnäs), Alvara, Mellböda, ca 7,5 km
Tomrör Fiber 80:-/m + Tomrör 20:-/m = 100:-/m
750 000:Vägbelysning ersättning kabel o stolpar
300 000
1 050 000:Hörlösa, Gamleby, Frönäs, Vikegård ca 6,8 km
Tomrör Fiber
Vägbelysning ersättning kabel o stolpar
Samt redan utförda:
Gillberga
Föra Lunderna
Sandvik
Östra Södvik
Vanserum

680 000:935 000.1 985 000:25 000:20 000:120 000:30 000:35 000:-

2015 med tomrör fiber och vägbelysning
2015 endast vägbelysning kabel och stolpar
2016
Böda Sand, Sjöstorp HSP ca 4,6 km
Tomrör Fiber
Fagerum, Enerum, Pepparhagen, ca 8,5 km
Tomrör Fiber
Vägbelysning ersättning kabel o stolpar ca 30 st

ca 3 035 000:ca 1 465 000:-

460 000:850 000:1 100 000:-

Hörlösa Stenninge, ca 4 km
Tomrör Fiber
Vägbelysning ersättning kabel o stolpar ca 15 st

400 000:200 000:-

Halltorp, Strandtorp, Borgehage, Solliden, ca 7,5 km
Tomrör Fiber
Vägbelysning ersättning kabel o stolpar ca 15 st

750 000:310 000:-

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-12-15

227-242

Alvara Vedborm, ca 3,0 km
Tomrör Fiber
Vägbelysning ersättning kabel o stolpar ca 15 st

300 000:220 000:-

Vidare noteras att ytterligare samförläggningsprojekt anmälts men ännu inte
kostnadsberäknats.
2016 med tomrör fiber och vägbelysning
2015 endast vägbelysning kabel o stolpar

ca 4 590 000:ca 1 830 000

Vid arbetsutskottets sammanträde 2015-12-01 noterades att kostnaden för nedläggning av tomrör för fiber inte kan anses ekonomiskt försvarbart i dessa fall.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-12-01 § 417 kommunstyrelsen
att godkänna kostnaden för samförläggning för år 2015 med 1 465 000 kronor avseende vägbelysning, kabel och stolpar.
att godkänna avsteg från beslutet avseende nedläggning av tomrör då detta
innebär dubbel kostnad för kommunen i dessa anläggningar.
att vad avser kostnaden för 2016 års samförläggningar behandlas dessa av
kommunstyrelsen när fullständig kostnadsberäkning genomförts

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna kostnaden för samförläggning för år 2015 med 1 465 000
kronor avseende vägbelysning, kabel och stolpar.

att

godkänna avsteg från beslutet avseende nedläggning av tomrör då
detta innebär dubbel kostnad för kommunen i dessa anläggningar.

att

vad avser kostnaden för 2016 års samförläggningar behandlas dessa
av kommunstyrelsen när fullständig kostnadsberäkning genomförts.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-04

132-157

Dnr 2017/87-317 KS

Godkännande av samförläggning gatubelysning samt anvisning av medel 2017.
I tjänsteskrivelse redogör elingenjör Kent Oskarsson att E-on erbjudit kommunen att, i likhet med tidigare 2014, 2015 och 2016, samförlägga gatubelysningen i samband med att de förbättrar och kabelfierar nätet i Borgholms
kommun.
Då Eons fakturering på samförläggningen släpar efter, har Borgholm Energi
som ambition att efterfråga underlag från E-on på planerade projekt och därefter kontinuerligt lämna kostnadsinformation till Borgholms kommun. Det är
administrativt enklare för bolaget att fakturera när projektet är slutfört, men information om pågående arbete är viktigt så kostnaden planeras.
Projekt
Flakeböle/Alvara
Tomteby
Karum
Stora Haglunda
Norra Norrby
Löt
Uppskattad kostnad

kostnad
724 727
190 699
91 004
46 095
77 898
49 321
1 179 744

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna kommunens deltagande i samförläggning 2017 för projekten: Flakeböle/ Alvara, Tomteby, Karum, Stora Haglunda, Norra Norrby, Löt.

att

kostnaden vad avser 2017 års samförläggningar behandlas när fakturering genomförs.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Datum

Beteckning

1 (1)

2017-04-06
Handläggare

My Nilsson

Controller
Kommunstyrelsen

Begäran om anvisning av medel, muddring Sandviks hamn
Enligt KS § 193/16 beslutas att kostnaden (beräknad till 850 tkr) för muddring av
Sandviks hamn ska tas inom 2016 års resultat.
Då tillräckliga underlag saknas för att boka upp kostnaden i bokslutet 2016
föreslår ekonomiavdelningen att ett nytt beslut tas där kostnaden belastar 2017
års resultat.

My Nilsson
Controller

Postadress

Telefon

Linda Kjellin
Tf. Ekonomichef

Telefax

e-mail / www
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§ 193

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-12-06

184-205

Dnr 2016/206-552 KS

Begäran om anvisning av medel, muddring Sandviks hamn.
I tjänsteskrivelse inkommen 2016-11-09 begär servicechef Hans
Johannesson att kommunstyrelsens arbetsutskott ska ompröva sitt beslut
§ 366/16 att avvakta med muddring av Sandviks hamn.
Av skrivelsen framgår att Sandviks hamn har ett återkommande problem
med grusdrift norrifrån som grundar upp hamninloppet. Vi har fått påpekande
från Transportstyrelsen att muddra hamninloppet för att säkerhetsställa djupet som presenteras i gällande sjökort.
Sedan 2013 finns ett tillstånd från länsstyrelsen att muddra hamninloppet och
området utanför samt gräva ur grusfånget norr om hamnen. Muddringen har
varit planerad tidigare men projektet har skjutits på framtiden på grund av
andra projekt som Byxelkrok, Stora Rör, Vedkajen och nu senast Societetsbryggan.
Under tiden har vi varit tvungna att akut muddra själva hamninloppet inför säsong vid tre tillfällen för att överhuvudtaget kunna ta in båtgäster i hamnen till
en kostnad av 50-70 000 kronor exklusive moms per tillfälle.
Nu är det dock nödvändigt att slutföra muddringen i sin helhet då situationen
förvärrats och det femåriga tillståndet för muddring börjar gå mot sitt slut.
Massorna är av bra kvalitet och kan mycket väl användas till våra entreprenadprojekt såsom byggen av cykelvägar, sluttäckning av deponier, byggna-tion av avsaltningsverk med mera. Kostnaden är beräknad till 850 000 kronor.
Bidrag från Jordbruksverket är ej aktuellt då Sandvik inte anses vara en fiskehamn i detta sammanhang.
Konsekvensanalys
Om vi skjuter upp muddringen ytterligare innebär det att vi blir tvungna att göra ännu en akutmuddring i hamninloppet inför nästa säsong. Vi blir även
tvungna att göra en ny ansökan till länsstyrelsen med risk för ny analyskostnad, ca 50 000 kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-15 § 399 med ändring av sitt beslut § 366/16 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna att muddring av Sandviks hamn åtgärdas inom 2016 års resultat.
att uppmana Borgholm Energi AB att kontinuerligt se till att grusfånget norr
om hamnen grävs ut.
att uppmana Borgholm Energi AB att redovisa kostnader/intäkter från användandet av muddringsmassorna i olika projekt inom VA- och renhållningskollektivet till kommunen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-12-06

184-205

Yrkanden
Stig Bertilsson (C) och Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna att muddring av Sandviks hamn (beräknad kostnad 850 tkr)
åtgärdas inom 2016 års resultat.

att

uppmana Borgholm Energi AB att kontinuerligt se till att grusfånget
norr om hamnen grävs ut.

att

uppmana Borgholm Energi AB att redovisa kostnader/intäkter från användandet av muddringsmassorna i olika projekt inom VA- och renhållningskollektivet till kommunen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-03-28

105-131

Dnr 2017/54-311 KS

Begäran om anvisning av medel, bänkar vedkajen i Borgholm.
I tjänsteskrivelse 2017-02-23 föreslår planarkitekt Åsa Bejemar och servicechef Hans Johannesson att kommunstyrelsen godkänner kostnaden och anvisa medel ur investeringsbudget 2017, infrastruktur - gata/park samt uppdra
till Borgholm Energi AB att beställa och låta bygga 6 bänkar till vedkajen enligt förslaget
Av skrivelse framgår att sommaren 2015 stod vedkajen färdig efter renovering. Vedkajen saknar dock lämpliga sittmöbler. De bänkar som föreslås är
liknande de som finns på nya bryggan. Totalkostnaden för 6 bänkar beräknas
till 75 000 kronor.
Ombyggnationen av Borgholms hamn har inneburit stora förändringar för
hamnmiljön i Borgholm. Satsningen har lett till ett ökat flöde av besökare,
högre beläggning i gästhamnen och en utveckling av nya och befintliga verksamheter i hamnen. I Gula paviljongen-parken står en ny scen för konserter
och framträdanden färdig. I samband med att hamnmiljön lyfts aktualiseras
även andra behov, såsom sittmöbler. Vedkajen saknar sittmöbler i lämpligt
utförande.
För att få bättre samstämmighet med resten av hamnen föreslås därför att
man låter bygga likadana bänkar som finns på nya bryggan även på vedkajen. Bänkarna är 2,5 meter långa och beräknas kunna rymma sittplatser för
30-talet personer. De byggs i ekvirke som kommer från Borgholm och förses
med smidesarmstöd. Bänkarna kommer att vara starkt infästa i vedkajen,
men kommer gå att lyfta bort vid behov. Totalkostnaden för arbetet inklusive
markarbeten, snickeri, materialkostnader och smide beräknas till 75 000 kronor eller 12 500 kronor/styck.
Bänkarna kommer att verka som en röd tråd i inre hamnen och är unika för
Borgholm.
Bänkarna ska byggas under våren 2017 och stå klara till 1:a maj.
Vid dagens sammanträde lyfts ärendet då det fått avvakta återrapportering
av ärendet gällande etablering av kommersiell verksamhet/uteservering på
Vedkajen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beslut om godkännande av kostnad och anvisning av medel för bänkar på
Vedkajen.
_____________________________
Utdragsbestyrkande
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Datum

1 (1)
Beteckning

2017-02-23

Byggnation av bänkar till Vedkajen
Förslag till beslut:
Att godkänna kostnaden och anvisa medel ur investeringsbudget 2017,
infrastruktur - gata/park samt uppdra till Borgholm Energi AB att beställa
och låta bygga 6 bänkar till vedkajen enligt förslaget
_____________________________________

Sammanfattning av ärendet
Sommaren 2015 stod vedkajen färdig efter renovering. Vedkajen saknar dock
lämpliga sittmöbler. De bänkar som föreslås är liknande de som finns på nya
bryggan. Totalkostnaden för 6 bänkar beräknas till 75000 SEK.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-02-23
2. Situationsplan med tänkt placering
Ärendet
Ombyggnationen av Borgholms hamn har inneburit stora förändringar för hamnmiljön
i Borgholm. Satsningen har lett till ett ökat flöde av besökare, högre beläggning i
gästhamnen och en utveckling av nya och befintliga verksamheter i hamnen. I Gula
paviljongen-parken står en ny scen för konserter och framträdanden färdig. I
samband med att hamnmiljön lyfts aktualiseras även andra behov, såsom sittmöbler.
Vedkajen saknar sittmöbler i lämpligt utförande.
För att få bättre samstämmighet med resten av hamnen föreslås därför att man låter
bygga likadana bänkar som finns på nya bryggan även på vedkajen. Bänkarna är 2,5
meter långa och beräknas kunna rymma sittplatser för 30-talet personer. De byggs i
ekvirke som kommer från Borgholm och förses med smidesarmstöd. Bänkarna
kommer att vara starkt infästa i vedkajen, men kommer gå att lyfta bort vid behov.
Totalkostnaden för arbetet inklusive markarbeten, snickeri, materialkostnader och
smide beräknas till 75000 SEK eller 12500 SEK/styck.
Bänkarna kommer att verka som en röd tråd i inre hamnen och är unika för Borgholm.
Bänkarna ska byggas under våren 2017 och stå klara till 1:a maj.
Hans Johannesson

Åsa Bejemar

Servicechef Borgholm Energi

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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Datum

Beteckning

2017-04-13
Ert datum

Er beteckning

Borgholm Energi AB
Styrelsen

Återställning efter storm och högvatten 20170103
Förslag till beslut
Avsätta 1 655 000 för återställning hamnar.
Avsätta 500 000 för återställning badplatser.
Sammanfattning av ärendet
Högvattnet och stormen som drabbade Öland 20170103
orsakade omfattande skador på hamnar och badplatser.
Efter inventering kan jag konstatera att vi har behov av
akuta åtgärder i hamnarna för att över huvud taget kunna
sätta dem i drift innan säsongstart, d.v.s. före 20170530.
Se spec.
Även badplatserna har fått stora skador då sand förflyttats
eller helt försvunnit. Stora mängder tång och skräp måste
samlas ihop och transporteras bort, bryggor och tillhörande
material måst lagas eller ersättas. Även detta är akuta
insattser som måste vara klara före säsongstart.
Köpingsviks bukten beräknas till ca. 200 000 att återställa,
resterande 300 000 fördelas på resterande badplatser.

Hans Johannesson
Servicechef

Postadress

Telefon

Telefax

e-post / www

Box 52
387 21 BORGHOLM

Telefon
Mobil

Fax

Epost
www.borgholmenergi.se
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Återställning efter högvatten/stormar (tkr) - hamnar
Förslag

Objekt

2017

Borgholms hamn - 3141
Asfaltslagning, återställning P, förstärkning stenskoning
Summa Borgholm:

50
50

Summa Nabbelund:

20
20

Sandviks hamn - 3143
Stormskador norra piren, återställning P, bortforsling material
Renovering av södra pirhuvudet, belysning hamninlopp pirhuvuden
Summa Sandvik:

80
20
100

Nabbelunds hamn - 3142
Asfaltslagning och uppstädning

Byxelkroks hamn - 3144
Städning/reparation

Kommentarer
Stormskador

Utredning 20 000, preliminär kostn 2018 - 500 000. AKUT

15
15

Stormskada

Summa Byxelkrok:
Böda hamn - 3145
Återställning norra piren. Grus, gjutning av yttre delen samt ny träbrygga.
Utredning för renovering av pirhuvud, östra piren
Summa Böda:

250
20
270

Stormskador
Utredning 2017, kommer kostnad 2018 eller 2019, stormskada.

Kårehamns hamn - 3147
Plåtskada isverket, asfalt inre piren, återställning P och stenskoning.
Muddring
Summa Kårehamn:

100
650
750

Stormskador
Akut efter högvattnet. Äventyrar E.ONs servicefunktioner.

Stora Rörs hamn - 3149
Ny brygga norra piren, återställning alt rivning av ramp. Lagning pir.
Summa Stora Rör:

450
450

Hög prioritet på bryggan och piren.

Total summa 2017:

1 655

Samtliga punkter måste vara åtgärdade senast 170530.
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-04

132-157

Dnr 2017/103-040 KS

Begäran om anvisning av medel, laddstolpar.
T f ekonomichef Linda Kjellin redogör för behov av ny laddstolpe på torget då
den gamla körts omkull. Den påkörda stolpen renoveras och sätts upp vid
Ekbacka. Kostnad för ny laddstolpe och montering av laddstolpe vid Ekbacka
uppskattas uppgå till ca 80 tkr.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa 80 tkr för åtgärderna. Medel anvisas från investeringskonto Infrastruktur.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2017-04-12
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Linda Kjellin

T.f. ekonomichef
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse – äskande av medel för utrustning avseende
inmätningar
Förslag till beslut
Föreslår kommunstyrelsen att besluta att äskandet avseende
investeringsmedel för utrustning hanteras i budgetprocessen inför
investeringsbudget 2018.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden äskar 500 tkr av investeringsbudgeten för
2018 till utrustning för att kunna göra inmätningar som godtas av
Lantmäteriet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompetens för att mäta in objekt, t.ex.
nya byggnader, ledningar och vägar, och rapportera in detta till
Lantmäteriet. Denna tjänst har hittills köpts av Metria. Att göra jobbet själva
är lönsamt rent ekonomiskt. Utrustningen möjliggör även
uppdragsmätningar i tillämpliga fall, vilket blir en ren intäkt. Utrusning
kommer att hyras, men det blir långsiktigt väsentligt billigare att köpa egen
utrustning.
Under punkten diskuterades även behovet av en ytterligare strateg-tjänst
på förvaltningen. Det bedöms som om det finns ett långsiktigt behov av
kompetens främst i vattenfrågor. Kompetensen finns på förvaltningen, men
berörda tjänstemän arbetar med externfinansierade projekt, och måste
redovisa sin arbetstid i dessa. Möjligheten att använda deras kompetens för
”skattefinansierade” ändamål är därför begränsad. Rådande vattensituation
gör att behovet är stort, och såväl kommunledningen som politiker behöver
regelmässigt stöd i vattenfrågor.

Linda Kjellin
Tf. ekonomichef

Postadress

Telefon

Telefax

e-mail / www
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-03-30

63-90

Dnr. 2017-030

Budget - äskande om medel
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden äskar 500 tkr av investeringsbudgeten för 2018
till utrustning för att kunna göra inmätningar som godtas av Lantmäteriet.
__________________________________________
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompetens för att mäta in objekt, t.ex. nya byggnader, ledningar och vägar, och rapportera in detta till Lantmäteriet. Denna tjänst har
hittills köpts av Metria. Att göra jobbet själva är lönsamt rent ekonomiskt. Utrustningen möjliggör även uppdragsmätningar i tillämpliga fall, vilket blir en ren intäkt.
Utrusning kommer att hyras, men det blir långsiktigt väsentligt billigare att köpa egen
utrustning.
Under punkten diskuterades även behovet av en ytterligare strateg-tjänst på förvaltningen. Det bedöms som om det finns ett långsiktigt behov av kompetens främst i
vattenfrågor. Kompetensen finns på förvaltningen, men berörda tjänstemän arbetar
med externfinansierade projekt, och måste redovisa sin arbetstid i dessa. Möjligheten
att använda deras kompetens för ”skattefinansierade” ändamål är därför begränsad.
Rådande vattensituation gör att behovet är stort, och såväl kommunledningen som
politiker behöver regelmässigt stöd i vattenfrågor.
_____________________________
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-04

132-157

Dnr 2017/86-106 KS

Erbjudande om delägarskap i Inera AB, förvärv av aktier.
Sveriges Kommuner och landstinget informerar i skrivelse 2017-03-24 om att
sedan styrelsen för SKL 2016-10-07 beslutat att godkänna att SKL Företag
AB förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om
att sälja merparten av sina aktier i företaget SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft 2017-0316.
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i
Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget och kunna använda sig av företagets tjänster.
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av
och möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen.
Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja
och möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner,
som bidrar till att möta människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och en
hållbar utveckling.
Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den
digitala utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande
möjligheter för kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns
likartade behov av digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och
företag. Med samordnade och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop och som
blir svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja.
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners
digitalisering är:
• Medlemsgemensamma digitala lösningar.
• Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
• Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.
I tjänsteskrivelse 2017-04-03 föreslår ekonomiavdelningen att kommunen
förvärvar fem aktier.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande
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132-157

att

av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

att

godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto 1010-2204.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Vårt dnr:
16/04367

MISSIV

Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017.
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.
Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB.
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga
handlingar finns också på skl.se/inera.
Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär.
Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att
bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.
För frågor hänvisas till inera@skl.se
Med vänlig hälsning

Lena Dahl
Tillförordnad VD
Bifogade dokument:
Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna:
o
o
o
o
o
o

Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
Anslutningsavtal (bilaga 2)
Aktieägaravtal (bilaga 3)
Bolagsordning (bilaga 4)
Ägardirektiv (bilaga 5)
Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Förvärv av aktier i Inera AB
Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg.
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna
finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal
via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess
fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet,
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
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2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Bilagor:
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Bakgrund
Inera AB
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det
gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet
Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket
bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År
2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare
Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.
Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag,
till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera
AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner.
Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar
sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Beredning på nationell nivå
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett
antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för
kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på
bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och
regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas
gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB.
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Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting
och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.
Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar
förvärvslösning.
Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.
Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal,
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av
jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms
stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).
Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har
inhämtats.

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram
till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja
kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att
använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som
kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en
vassare och smartare välfärd.
SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva
till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt.
Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg
används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och
behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner,
landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra
den digitala servicen, anser två av tre.
Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart.
Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och
grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att
öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten
2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster
ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns
kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt
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först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta
invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra
Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en
effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta
människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och
effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och
lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

SKL:s digitaliseringsarbete
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten,
kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är:




Medlemsgemensamma digitala lösningar.
Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.

Medlemsgemensamma digitala lösningar
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning
behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka
nyttan för landsting och regioner.
Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala
utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer
från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för
kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av
digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade
och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala
tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att
överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.
Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL
att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala
lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all
kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan
återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och
utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är
kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras.
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Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och
ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses
tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och
gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.
SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar
har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här.
SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att
stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring
standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan
bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner
väljer att själva upphandla.
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens
transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen
innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag
se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.
Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver
ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få
stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av
digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan
leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den
egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns
digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna
förändringsresa.

Genomförande
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting
och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.
I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli
delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och
SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för
att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och
tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas.
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Finansiering
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i
bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive
landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per
den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har
varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97
procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.
Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde
8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget,
kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för
SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala
aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti
om 35 mnkr.
I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med
affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses
tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer
konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.
I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den
summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger
i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för
Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i
ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från
anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är
under införande och har ännu inte införts fullt ut.
SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande
inflytande över bolaget.
Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och
ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till
ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga
landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig
till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och
beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se
bilagor).
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan:
A)

SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren");

B)

[KOMMUN] ("Köparen").

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som
"Parterna".
1.

BAKGRUND

1.1

Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag
samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger
aktier.

1.2

Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen
önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.

1.3

Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket
Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.

1.4

Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2.

ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

2.1

Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna gemensamt
bestämmer ("Tillträdesdagen").

2.2

På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från
Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen.

2.3

Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med
undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive Aktieägaravtalet.

3.

KÖPESKILLING

3.1

Köpeskilling

3.1

Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen").

4.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1

Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet
enligt punkt 1.3 ovan.
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KÖPARENS GARANTIER
Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet
och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.

6.

SÄLJARNAS GARANTIER

6.1

Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen
och per Tillträdesdagen:
(a)

Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med
gällande svensk lagstiftning;

(b)

Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.

7.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

7.1

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen
lidit på grund av brottet.

7.2

Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och
Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av
förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.

7.3

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen
lidit på grund av brottet.

8.

ÖVRIGT

8.1

Överlåtelse
Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller
skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.

8.2

Kostnader
Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter
som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal
betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende
transaktionen ska bäras av Bolaget.

8.3

Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och
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detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.
8.4

Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts skriftligen
och vederbörligen undertecknats av Parterna.

Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och Köparen
tagit var sitt ett exemplar.
DATUM:

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB
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KALMARSUNDS GYMNASIEFORBUND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelse

Sammanträdesdatum

2017-03-30

$17

Sida
3

GYF 201610547

Godkännande av Arsredovisning 2016
Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 2017 -03 -I 6.
Å¡sredovisning 2016.
Arbetsutskottets protokoll 2017 -03 -21 .

Bakgrund
Kalmarsunds gymnasieftirbund resultat for 2016 uppgår till 8 mkr. Skolenheternas
samlade resultat visar ett överskott om 3,1 mkr. Vid bokslutsavstämningen fu 2015
uppgick motsvarande resultat till ett underskott om 13,7 mkr.
Resultatet inklusive både skolenheter, interkommunala ersättningar, gemensam
verksamhet, finanser samt ftirbundskontor innebåir att gymnasiefiirbundet även detta år
klarat av aft inhämta det besparingsbeting, minskning av 16-19 ârnngar, som belastade
verksamheten i början av året med ca 16 mkr. Det positiva resultatet innehåller även en
återfriring av ej nyttjade medel avseende pensionsrätter. Detta innebär att medel återfiirs
till resultatet (5,9 mkr inklusive löneskaÐ.

Måluppfyllelsen für gymnasieftirbundets olika mål inom de prioriterade områdena
uppgår till74%.

Beslut
Styrelsen godktinner,Årsredovisningen 2016 for Kalmarsunds gymnasieftirbund.

Beslutsexpediering
Förbundets revisorer
Medlemskofirmunerna
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Kalmarsunds
Gymnasieförbund
Granskning av årsredovisning 2016
Utford på uppdrag av förbundets revisorer
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1 Sammanfattning och bedömning
EY har på uppdrag av Kalmarsunds Gymnasieförbunds revisorer granskat förbundets
årsredovisning för 2016. Granskningen har genomförts i enlighet med rekommendationer
från normgivande orgen och med beaktande av god revisionssed.
Efter genomförd granskning bedömer vi att;

r:'

den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet med Lag om kommunal
redovisn ng, god redovisn ngssed och förbundsstyrelsens riktlinjer,
i

o"t
û,ì
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i

räkenskaperna ger i allt väsentligt en rättvisande bild av resultatet för perioden
2016-01-01 -2016-12-31och ställning per 2016-12-31 ,
mål för god ekonomisk hushållning har fastställts och följts upp av
förbundsstyrelsen,
de fastställda verksamhetsmålen har sammantaget uppfyllts,
de fastställda finansiella målen har uppfyllts,
årets resultat efter balanskravsavstämning uppgår till 8,0 mnkr, vilket innebär att
balanskravet för år 2016 uppnås.

2lnledning
2.L Bakgrund
Revisionen skall enligt kommunallagen årligen pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska utvärderas och redovisas i årsredovisningen.

2.2

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med denna granskning är att ge revisorerna vägledning för att kunna uttala sig om
frågeställningarna i ovanstående stycke.
Vidare är målsättningen med granskningen att bedöma om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av förbundets resultat för 2016 och ställning per 201 6-12-31, samt om
rapporten är upprättad enligt Lagen om kommunal redovisning (KRL). Följande
revisionsfrågor skall besvaras genom granskningen:
Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultat och ställning?

Ar rapporten från styrelsen upprättad enligt Lagen om kommunal redovisning?
Ger årsredovisningen svar på frågan om det är troligt att styrelsens mål för god
ekonomisk hushållning kommer att uppnås?
3
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Ar balanskravet uppnått?
Om inte, redovisas i årsredovisningen tydliga åtgärder för att nå balans under den
kommande treårsperioden?

Rapporten innefattar väsentlga iakttagelser och sammanfattande bedömningar

2.3

Revisionskriterier

Granskningen sker i enlighet med kommunallagen och andra författningar om revision,
revisionsreglementet samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Vidare har de
rekommendationer och utkast till rekommendationer som RKR (Rådet för Kommunal
Redovisning) och SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) utger varit
vägledande.
Styrelsens ansvar för rättvisande räkenskaper och delårsbokslutet regleras i följande lagar,
mål och normer, vilka utgör den norm och de kriterier som granskningens resultat värderas
mot:

>
>
>
>

Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9
Kommunallagen, kap 6,8,9
Styrelsens fastställda mål för god ekonomisk hushållning
God redovisningssed

2.4

Metod och genomförande

Granskningen har genomförts i enlighet med rekommendationer från normgivande organ och
med beaktande av god revisionssed. Dess huvudsakliga syfte är att ge styrelsens ledning för
den fortsatta styrningen av verksamheten så att god ekonomisk hushållning kan uppnås.
Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende risk, kontrollrisk och
revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av erforderliga granskningsinsatser såväl vad
avser art som omfattning.

Granskningen har genomförts genom granskning av resultaträkningens konton samt
genomgång av balansposter och bokslutsbilagor. Vidare har granskning gjorts av årets
ingående balanser mot föregående årsbokslut. Vi har även granskat tillämpade
redovisningsprinciper i syfte att säkerställa att dessa tillämpats rättvisande och i konsekvens
med tidigare år. Den utfôrda granskningen syftar till att ge oss underlag för att kunna utvärdera
styrelsens gjorda bedömning huruvida verksamhetens mål är uppfyllda.

Härtill har formen på avrapporteringen och styrelsens egen analys avseende måluppfyllelse

av beslutade verksamhetsmål granskats. Syftet är att få en uppfattning om resultatet

i

årsredovisningen är förenligt med de beslutade verksamhetsmålen. En utvärdering har gjorts
i avsnitt 5.1.
Rapporten har faktakontrollerats av förbundets ekonomichef.

4
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Rättvisande räkenskaper

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper.
Arsredovisningen skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed. Detta medför krav på

bokslutsprocessen, att rutinerna anpassas så att det är möjligt att få fram uppgifter till årsredovisningen.

3.1 Bokslutsprocessen
Vår samlade bedömning efter utförd granskning är att Kalmarsunds Gymnasieförbund förfogar
över kompetent personal för den ekonomiska rapporteringen. Förbundet bedöms ha en väl
utvecklad och fungerande bokslutsprocess. Dokumentationen och kvaliteten bokslutet
bedöms över lag hålla hög nivå och granskningen har inte påvisat något annat än att deadlines
och uppsatt tidplan har efterföljts.

i

3.2

Efterföljsamhet av riktlinjer

För de fall det förekommer avsteg från Lag om kommunal redovisning, KRL, och Rådet för
kommunal redovisning, RKR:s rekommendationer, ska skäl för detta anges i den finansiella
redovisningen. Vår granskning har inte påvisat några gjorda avsteg.

3.3

Redovisningsprinciper

Med syfte att säkerställa jämförbarheten är det av stor vikt att oförändrade redovisnings- och
värderingsprinciper för bokslutens upprättande gäller mellan åren. För de fall förändringar skett
skall dessa, samt skälen härtill, tydligt anges i den finansiella redovisningen. Vidare skall, i
enlighet med god redovisningssed, jämförelsetal för tidigare år räknas om i enlighet med den
nya tillämpade principen.
Vår granskning har inte identifierat några förändrade redovisningsprinciper.

3.4

Utförd granskning av resultaträkningen

Vi har utfört analytisk granskning av resultaträkningen samt läst igenom de avsnitt i
årsredovisningen som behandlar verksamhetens resultat för 2016. I denna har vi bedömt
såväl rimligheten i redovisade belopp som tillämpningen i redovisningsprinciper.
Vi har vid vår granskning inte noterat några väsentliga avvikelser i redovisad resultaträkning

3.5

Utförd granskning av balansräkningen

Granskningen av balansräkningen har genomförts genom substansgranskning av väsentliga
poster och verifierats mot bokslutsunderlag och/eller externa bekräftelser.
I årsbokslutet för 2015 gjordes två avsättningar, dels kostnader hänförliga till beslutet att flytta

programmen

i

Torsås

till

flyktingmottagande (3 mnkr)

5

-

Kalmar (Stage4you, 6,4 mnkr), dels åtagande
totala avsättningar pà 9,4 mnkr.

för

ökat
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I årsbokslutet 2016 har återföring av avsättningen för omstrukturering Stage4you gjorts med

3,1 mnkr (dvs. återstående avsättning uppgår till 3,3 mnkr) medan avsättningen för
flyktingmottagande i sin helhet har återförts.
Vi delar styrelsens bedömning avseende de gjorda avsättningarna.

Vår genomförda granskning har inte heller

i

övrigt påvisat några väsentliga avvikelser

avseende i årsbokslutet redovisade tillgångar och skulder.

3.6

Bedömning

Arsredovisningen bedöms vara upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning
och i överensstämmelse med god redovisningssed. Baserat på utförd granskning och
genomförda analyser bedömer vi kvalitén på upprättad årsredovisning som god.

4

Resultatanalys

4.1 Utfall för 2016
Periodens redovisade resultat uppgår till 8,0 mnkr att jämföra den prognosen på 6,7 mnkr som
angavs i delårsbokslutet per 2016-08-31.

5

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning

I kommunallagen fastställs att förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning i sin

verksamhet
och styrelsen ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska finansiella mål anges. Uppföljning skall göras i
delårsbokslut och i årsredovisning. Revisorerna skall granska och bedöma måluppfyllelsen.
Målför god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmå|.

5.1

Uppföljning av mål i årsbokslutet

För verksamhetens 6 prioriterade mål finns 23 delmå|. Av dessa har 17 mål uppfyllts; de 6 mål
som inte har uppfyllts är dock alla i närheten av uppsatta må|.
I årsredovisningen är de olika målen och graden av uppfyllande tydligt beskrivna.

De fyra fastställda finansiella målen är uppfyllda.

Sammantaget bedömer vi att målen är uppfyllda.

o
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5.2

Balanskravet

Kravet

på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat enligt
I kap. 4 $. Avstämning av balanskravet skall ske i årsbokslutet.

Kommunallagen

Balanskravsresultatet på 8 mnkr innebär att balanskravet för 2016 är uppfyllt.

Kalmar den 20 mars 2017

Kristina Lindstedt
Andersson
Auktoriserad/Certifierad kommunal revisor Auktoriserad/Certifierad kommunal revisor
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 111

Sammanträdesdatum
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Dnr 2017/60-106 KS

Medfinansiering och godkännande av avtal, Vård- och Omsorgscollege
Kalmar län.
Västerviks kommun efterfrågar i skrivelse 2017-02-10 svar från bland andra
kommunerna i Kalmar län om fortsatt gemensamt arbete med vård och omsorgscolleget Kalmar län genom undertecknande av avtal om fortsatt finansiering. Avtalet har presenterats i primärkommunala nämnden.
Nuvarande avtal löper ut 2017-11-30. Det nu framtagna avtalet avser en
femårsperiod med start 2017-12-01. Finansieringsparterna åtar sig att säkerställa en finansiering av VO-college med en årlig budget på 900 tkr under perioden, varav kommuner och Kalmarsunds Gymnasieförbund står för 600 tkr årligen. Kostnadsfördelning baseras på en fast avgift samt en rörlig baserat på
invånarantal. Kostnaden för Borgholms kommun är enligt förslag 39 775 kronor årligen under en femårsperiod.
I tjänsteskrivelse 2017-03-03 föreslår ekonomiavdelningen att avtalet godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna förslag till avtal om fortsatt finansering av vård- och omsorgscollege Kalmar län.

att

kostnaden hanteras i budgetarbetet inför budget 2018.

_____________________________
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Dnr 2016/141-008 KS

Medborgarförslag (Gunnar Ihren) – bygg krematorium i Bäckmans park.
Gunnar Ihren, Källingemöre bygata 5011, 387 95 Köpingsvik, föreslår i medborgarförslag 2016-05-30 att kommunen bygger/ordnar ett krematorium i
Bäckmans park.
Förslagsställaren har sökts för inbjudan till dagens sammanträde, men har inte varit anträffbar.
Kommunfullmäktige lämnade 2016-06-13 § 113 medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.

I tjänsteskrivelse 2017-03-23 föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget avslås.
Av skrivelsen redogörs att av Begravningslagen 3 kap. 1 § framgår: Krematorier får anordnas och hållas bara av den som innehar en allmän begravningsplats eller av en församling.
Detta skulle i sig inte hindra kommunen att bygga krematorium för då skulle
kommunen kunna bli innehavare av allmän begravningsplats OM man tog
över huvudmannaskapet för begravningsverksamheten från Norra Ölands
pastorat/Borgholms församling.
Den andra aspekten är underlaget för att hålla eget krematorium. I SKKF:s
utredning från 2009/2010 räknar de på en nedre gräns på 500-600 kremationer per år. Den siffran kommer med all sannorlikhet höjas till 1000 i kommande utredning som blir klar till halvårsskiftet i år, se www.skkf.se när den utredningen presenteras.
Enligt årliga statistik kremerade följande från Öland i Kalmar 2015:
Sydölands församling: 8 stoft
Nordölands församling: 26 stoft
Borgholms församling: 48 stoft
Totalt kremerades 82 personer från Öland 2015. Detta är absolut inte underlag för att hålla eget krematorium när det bara är 4 mil till Kalmar.
Utifrån ovanstående redovisning anser kommunledningskontoret att kommunen inte ska ta över huvudmannaskapet för begravningsverksamheten och
att förslaget därmed ska avslås.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
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avslå medborgarförslaget.

Förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget slutligt behandlas.
_____________________________
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153-179

Dnr 2016/50-704 SN

Återrapportering till Kommunfullmäktige av Motion (Ilko Corkovic S) – införandet av ”Mina timmar” inom hemtjänsten.
Bakgrund
Hemtjänstinsatser syftar till att bistå individen med hjälp i det egna hemmet
så att den enskilde skall kunna fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänsten hjälper
den enskilde efter behov, med praktiska saker i hemmet såsom städning,
tvätt, inköp och måltider. Man kan också få hjälp med personlig omvårdnad
som till exempel dusch, av- och påklädning och toalettbesök samt hjälp i form
av viss ledsagning samt socialt stöd för att till exempel knyta kontakter med
andra människor. Hemtjänstinsatser är biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, vilka beviljas av biståndshandläggare efter utredning
kring den enskildes behov. Insatsbeslutet skickas till ansvarig enhetschef för
verkställighet. Politiska beslut av riktlinjer för hemtjänst ligger till grund för biståndsbeslut. I Borgholms kommun finns i nuläget ca 270 hemtjänsttagare
och det beviljas i snitt 12 000 hemtjänsttimmar per månad.
Mina timmar, kort sammanfattning enligt modellen man provade i Norrköpings kommun
Mina timmar enligt Norrköpings kommuns modell baseras på att den enskilde
får beviljat tid för insatser och sedan kan välja vilka insatser man önskar, när
de ska utföras och på vilket sätt. Den enskilde kan välja vilka insatser man
vill ha. Verksamheten blir på så sätt inte baserad på rätt till insatser efter behov utan mer önskemålsbaserad. Det är helt annorlunda än gällande lagstiftning, både inom sjukvården och inom omsorgen.
Synpunkter inhämtade från verksamhetsansvariga i Norrköping:
I Norrköpings kommun fattades politiskt beslut 2011 på införande av Mina
timmar. Omsorgsnämnden tillsatte en utredning som 2013 föreslog ett upplägg för hur Mina timmar skulle provas på fyra hemtjänstenheter. Projektledare rekryterades februari 2014 och projektet startade i november 2014. Mina
timmar avslutades redan i februari 2015 då LOV-beslut togs i Norrköpings
kommun. I samband med valet 2014 bildades en ny omsorgsnämnd, som
valde en annan inriktning.
Kostnader för att införa ”Mina timmar” har varit svåra att beräkna men kostnadsökningar kunde inte påvisas. Den kostnadsberäkning som gjordes blev
dock osäker på grund av svårigheter med att få fram en ”prislapp på timmen”.
Ökad otydlighet har även påtalats kring att det inte är behov av insatser som
styr verkställigheten utan en kombination av behov och önskemål om insatser.
Det var få brukare som kunde välja och använda mina timmar som det var
tänkt, flera brukare missuppfattade vad Mina timmar innebar och trodde att
de skulle få både de beviljade timmarna utifrån behov och dessutom extra tid
för annat de önskade få hjälp med. Flera brukare påtalade en ökad möjlighet
att påverka och att personalen blev bättre på att få den enskilde delaktig.
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Bedömning
När ett insatsbeslut ska verkställas görs en genomförandeplan. Enhetschef
och kontaktman ansvarar. I planen ska det framgå när och på vilket sätt den
enskilde önskar att insatserna ska ges. Brukarinflytande ska ske genom dialog mellan i huvudsak kontaktmannen och den enskilde. Genomförandeplanen ska följas upp, kontaktmannen stämmer av med den enskilde om insatserna varit utförda enligt biståndsbeslut, på det sätt som önskades och därefter ska genomförandeplanen uppdateras. Förändringar på mycket kort varsel
(samma dag) kan ske redan idag, men i undantagsfall. Förändring av planerad insats med viss framförhållning är vanligt. Nuvarande upplägg i hemtjänsten är baserat på den enskildes behov, biståndsbeslut och önskemål inom
ramen för behov, enligt gällande lagstiftning, enligt riktlinjer och politiska beslut i Borgholms kommun.
De beslut som fattats i Borgholms kommun, av socialnämnden (i enstaka fall
även av fullmäktige) kring hemtjänstinsatser har betydelse för hur hemtjänsten kan levereras:
-

Resursfördelningsmodell: Modellen bygger på biståndsbeslut som beskriver behov och vilka insatser den enskilde behöver och har rätt att få. Modellen används i av flera kommuner och rekommenderas på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Modellen är även en förutsättning för att
Borgholms kommuns invånare ska kunna erbjudas hemtjänst i privat regi
enligt LOV, Lagen om valfrihet.

-

LOV, Lagen om valfrihet: Beslut som innebär att en hemtjänsttagare ska
kunna välja utförare. Valet innebär att utförare, i kommunal regi eller av
privat aktör. Verksamheten konkurrensutsätts sannolikt i liten skala men
effekten anses övervägande positiv i uppföljningar av äldreomsorgen i sk
”LOV-kommuner”.

-

IBIC, Individens behov i centrum: Ny modell för bedömning av behov hos
äldre där varje individs behov beskrivs utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Arbete utifrån ICF gör det lättare och tydligare att beskriva individens behov. Beslut
är fattat för att införa IBIC-modellen i Borgholms kommun.

-

Värdegrund och värdighetsgarantier: I Borgholms kommun arbetar vi inom omsorgen enligt den nationella värdegrunden och enligt de värdighetsgarantier som tydliggör vilka insatser den enskilde har behov av samt
hur, när och på vilket sätt insatserna ska utföras.

Sammanfattning av rapporten
Beviljade hemtjänsttimmar omfattar de insatser den enskilde har behov av
och rätt till. Arbetssätt i hemtjänsten kan utvecklas med ännu större fokus
hur, när och på vilket sätt insatser ska ges. Ett långsiktigt arbete har påbörjats för att minska arbetsgrupperna inom hemtjänsten och på så sätt förbättra
dagskontinuiteten så att den enskilde träffar färre medarbetare. Brukarinflytande/ brukarmedverkan ska fortsätta utvecklas inom nuvarande ram där genomförandeplanen och IBIC sätter extra fokus på den enskildes delaktighet.
Utdragsbestyrkande
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Den enskilde ska även få mer information om befintliga möjligheter att påverka.
Den enskilde ska få de insatser man har behov av och rätt till enligt nuvarande lagstiftning och fattade politiska beslut. Socialnämnden har beslutat att
delaktighet och inflytande är mycket viktigt, lagstiftningen och hemtjänstens
riktlinjer betonar detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna rapporten och lämna över till kommunfullmäktige.

_____________________________
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Dnr 2014/20-109 KS

Motion (Ilko Corkovic S) – införandet av ”Mina timmar” inom hemtjänsten.
Ilko Corkovic (S) föreslår i motion 2014-01-27
att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att efter en ekonomisk
bedömning succesivt införa konceptet ”Mina timmar” inom kommunala
hemtjänsten.
Kommunfullmäktige lämnade 2014-01-27 § 7 motionen till socialnämnden för
beredning.
Socialnämnden beslutade 2014-10-22 § 109 överlämna yttrande till kommunfullmäktige där det framgår att de inte stödjer motionen och att den därmed avslås.
Av yttrandet framgår att hemtjänst syftar till att bistå individen med hjälp i det
egna hemmet så att individen skall kunna fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig själv. Hemtjänsten hjälper den enskilde efter behov, med praktiska saker i hemmet såsom städning, tvätt, inköp och
måltider. Man kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel
dusch, av- och påklädning och toalettbesök samt hjälp i form av viss ledsagning
samt socialt stöd för att till exempel knyta kontakter med andra människor.
Hemtjänstinsatser är biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL,
vilka beviljas av biståndshandläggare efter utredning kring den enskildes behov.
Insatsbeslutet skickas till ansvarig enhetschef för verkställighet.
I Borgholms kommun finns idag ca 280 hemtjänsttagare och det beviljas i snitt
9700 hemtjänsttimmar per månad.
Socialförvaltningens bedömning
När ett insatsbeslut ska verkställas görs en genomförandeplan. Enhetschef och
kontaktman ansvarar. I planen ska det framgå när och på vilket sätt den enskilde önskar att insatserna utformas. Brukarinflytande sker genom dialog mellan i
huvudsak kontaktmannen och den enskilde. Genomförandeplanen ska följas
upp, kontaktmannen stämmer av med den enskilde om insatserna varit utförda
på det sätt som önskades och därefter ska genomförandeplanen uppdateras.
Nuvarande upplägg är baserat på den enskildes behov och önskemål. Förändringar på mycket kort varsel (samma dag) kan ske redan idag, men i undantagsfall. Förändring av planerad insats med viss framförhållning är vanligt.
De beslut som fattats av socialnämnden (i enstaka fall även av fullmäktige)
kring hemtjänstinsatser är flera:
ÄBIC, Äldres behov i centrum: Ny modell för bedömning av behov hos äldre där varje individs behov beskrivs utifrån den internationella klassifikationen
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Arbete utifrån ICF gör det
lättare och tydligare att beskriva individens behov. Den äldre och hans eller
hennes närstående får också ökade möjligheter att medverka i utredning, planeUtdragsbestyrkande
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ring och uppföljning av stödet i det dagliga livet. Äldreomsorgen blir mer likvärdig (olika biståndshandläggare fattar beslut på likadant vis)och rättssäker. Beslut är fattat för att införa ÄBIC-modellen i Borgholms kommun.
Värdegrund och värdighetsgarantier: I Sveriges kommuner finns en stor
medvetenhet kring socialtjänstlagens nya bestämmelser som innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och får uppleva välbefinnande och trygghet i sin vardag. I Borgholms kommun arbetar man med
den nationella värdegrunden i socialtjänstens verksamhet. Dessutom har vi värdighetsgarantier som tydliggör för de äldre och deras närstående vad de kan
förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det handlar inte bara om vad som
ska göras utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska göras. Garantierna ska ge ett konkret mervärde och vara lätta att förstå, så att de ger de äldre
ökad delaktighet och trygghet i vardagen.
Resursfördelningsmodell: En modell som tagits fram för hemtjänsten där insatser och resurser på ett bättre sätt kan synkroniseras. Med ökad insats medföljer ökad resurs så omsorgen kan ges på ett bra sätt.
LOV, Lagen om valfrihet: Beslut som innebär att en hemtjänsttagare kan
välja utförare. Valet innebär att utförare, kommunal regi eller privat utförare,
med bästa kvalitet troligen utgör förstahandsval. Verksamheten konkurrensutsätts sannolikt i liten skala men effekten av detta är positivt omtalad i uppföljningar av äldreomsorgen i sk ”LOV-kommuner”.
Hemtjänsten i Borgholms kommun utför insatser utifrån den enskildes behov
och fattat biståndsbeslut. Vid beslut ska modellen ÄBIC användas. Värdegrund
och värdighetsgarantier är viktiga delar för god kvalitet i äldreomsorgen.
Brukarinflytande och brukarmedverkan kan utvecklas inom nuvarande ramar
där genomförandeplanen sätter extra fokus på den enskildes delaktighet.
Den enskilde bör även få mer information om och ökad kännedom om befintliga
möjligheter att påverka.
Reflektioner efter kontakt med ansvarig tjänsteman i Norrköping:
Norrköpings kommun har politiskt beslut på införande av Mina timmar. Kostnader för att införa ”Mina timmar” har varit svåra att beräkna. Den kostnadsberäkning som gjordes blev osäker på grund av stora svårigheter med att få fram en
”prislapp på timmen”. I vilken utsträckning kringtiden ska räknas in har man inte
beslutat. Ökad otydlighet har även påtalats kring om det är behov av insatser eller önskemål om insatser som styr verkställigheten.
Socialförvaltningens förslag till yttrande
De riktlinjer och arbetssätt som finns i hemtjänstverksamheten kan utvecklas
med ännu större fokus hur, när och på vilket sätt insatser ska ges genom ökad
brukarmedverkan och mer brukarinflytande. Under hösten pågår utbildning för
samtliga medarbetare inom äldreomsorgen med syfte att fördjupa kunskaper
kring värdegrunden, förbättra arbetet med genomförandeplaner och stärka konUtdragsbestyrkande
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taktmannen i hens roll och ansvar.
Mina timmar är inget socialnämnden ställer sig bakom med hänvisning till det
som beskrivits i yttrandet.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-23 § 28 kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till motionen samt att socialnämnden ska återrapporera om ett år vad som hänt.
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Marcel van Luijn (M) och Eddie Forsman (M) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, bifall och avslag, vilka ska ställas under proposition.

Proposition – bifall/avslag
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Proposition – Axelssons yrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Yrkandet bifalls därmed.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen.

att

socialnämnden ska återrapportera till kommunfullmäktige om ett år
vad som hänt med anledning av motionen.

_____________________________
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Godkännande av avtal om miljöfond, bygdepeng.
Vid dagens sammanträde redogörs för av E:on upprättat förslag till avtal om
miljöfond. Avtalet är ett resultat utifrån förhandlingar, med anledning av kommunens beslut gällande tematiskt tillägg om vindkraft, att undersöka möjligheten att införa bygdepeng.
Initiativtagare till frågan om bygdepeng Sune Axelsson (S) är närvarande vid
sammanträdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-08-21 § 197
att hos Ölands Kommunalförbund lyfta frågan om att ölandskommunerna
tillsammans ska undersöka möjligheten att erhålla bygdepeng vid vindkraftetableringar.
Ölands Kommunalförbunds arbetsutskott beslutade 2012-09-24 § 80
att respektive kommun bör bevaka möjligheterna att erhålla bygdepeng.
Av nu framtaget avtal framgår att E:on avsätter 3,4 mkr till en miljöfond för
Borgholms kommun. Syftet med fonden är att stödja utveckling och förbättring av havs- och havsnära kustmiljön. Finansieringen ska därför endast ges
till program, projekt eller andra aktiviteter som uppfyller detta.
Av avtalet framgår även att kommunen ska bilda en styrelse för fonden där
även E:on ska vara representerad.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna upprättat avtal om inrättande av miljöfond.

att

uppdra till kommunledningskontoret att öppna ett konto för miljöfonden.

att

uppdra till kommunledningskontoret att ta fram riktlinjer hur miljöfonden ska disponeras och vilka kriterier som ska gälla för utdelning ur
fonden, vem som ska ha möjlighet att söka och vilka belopp som ska
utdelas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

bilda en styrelse för miljöfonden, varav en av platserna i styrelsen ska
vara avsedd för E:on.

_____________________________
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Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017-03-20

2017.638

Regionförbundet i Kalmar län

I

2017-03-20

2017.639

I

Primärkommunala nämnden protokoll 170302

Magdalena Widell

KS meddelande

PROTOKOLL

Hjälpmedelsnämndens protokoll 170302

Magdalena Widell

Hjälpmedelsnämnden Kalmar kommun

I

2017-03-22

2017.653

PROTOKOLL

Regionförbundet i Kalmar län

2017-03-20

2017.651

KS meddelande

KS meddelande

PROTOKOLL

Hänsyn till kulturmiljöer i skogsbruket

Magdalena Widell

Skogforsk

I

KS meddelande.
Skickad till SBN

INFORMATION

Svar på remiss - krisplan för dricksvatten till
kommunerna i Kalmar län. Det är upp till varje
kommun att besluta ifall man vill utföra några
revideringar, men för att behålla enhetligheten
inom länet ser man gärna att inte allt för stora
revideringar utförs.

Magdalena Widell

2017-03-22

Länsstyrelsen Kalmar län

KS 2016/140

KS meddelande.
Skickad till Ilko, SBN och Markus Wertvein Ros

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Vattensituationen
2017.705

I

2017-03-23

2017.707

Beslut om utbetalning från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor storlek på
stödet 92 578 kr.

Magdalena Widell

Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

I

KS meddelande.
Skickad till Ekonomiavd och Utb

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Dom - förvaltningsrätten upphäver tredje attsatsen i budget 2017. - antagande av Budget
2017 med plan för 2018- och 2019. (driftbudget)
Mål 4658-16.

Marie-Louise Johansson

2017-03-24

Förvaltningsrätten i Växj

KS 2016/126

KS meddelande

DOM
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Budget 2017
Överföringar. investeringsbudget.
Delårsrapport, årsredovisning
2017.711

I

2017-03-27

Utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om Marie-Louise Johansson
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Totalt belopp 447 219 kronor.
exp till Ekavd
Myndigheten för samhällssskydd och beredskap
KS meddelande

2017.719

I

SKRIVELSE

Länsstyrelsen avslår ansökan om sänkt hastighet Magdalena Widell
på väg 19515.2

2017-03-28

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/45

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan om sänkt hastighet på enskild väg
19515,2 Horns kustväg mellan Byrumsvägen (väg
990) och Byrums Sandvik
2017.720

I

Beslut på entledigande av begravningsombud
Lars- Gunnar Fagerberg from 27/3-17

2017-03-28

Länsstyrelsen i Östergötland

KS 2016/245

KS meddelande.
Kopia till LG skickad via mail.

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Förordnande av begravningsombud
2017.721

I

Förordnande av begravningsombud from 27/3-17 Magdalena Widell
Henrik Linnarsson. Förordnandet gäller till 201812-31 eller tills dess att länsstyrelsen förordnar på
annat sätt.

2017-03-28

Länsstyrelsen i Östergötland

KS 2016/245

KS meddelande.
Kopia skickad till Henrik via mail.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Förordnande av begravningsombud
2017.757

I

2017-03-31

2017.758

2017-03-31

Beviljade ersättningar asylsökande
ensamkommande barn 3 419 000 kronor.
Överlämnat till ekavd

Marie-Louise Johansson

Migrationsverket

I

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Utbyte av topplina mellan Stävlö-Linsänkan.
Skickat till sbf och beab för info

Marie-Louise Johansson

Linjemontage
KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM
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Avdelning
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Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.760

I

Förberedande arbete - underrättelse om
markundersökning inför mötesfri väg med
mitträcka och en gång- och cykelväg längs väg
136, Ombyggnation av Högsrumskorsningen till
cirkulationsplats.
Skickat till SBN, Hanna O-A och BEAB för
kännedom.

2017-03-31

Trafikverket

KS 2015/187

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

INFORMATION

Trafikplan väg 136 Ottenby-Borgholm delen
Rälla-Ekerum
2017.761

I

Dom - Förvaltningsrätten avslår Ljungholms
överklagande mål 3807-16.
Skickat till SBN för kännedom.

2017-03-31

Förvaltningsrätten

KS 2016/168

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

DOM

Justering av verksamhetsområden för
vattentjänster i Borgholms kommun
2017.783

I

2017-04-03

2017.799

I

2017-04-04

KS meddelande.

CIRKULÄR

Årsredovisning, revisionsberättelse 2016 från
Samordningsförbundet i Kalmar Län

Magdalena Widell

Samordningsförbundet i Kalmar Län

I

2017-04-05

2017.820

Magdalena Widell

SKL

2017-04-05

2017.807

Cirkulär 17:12 Nya hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) Skickad till Soc

KS meddelande

ÅRSREDOVISNING

Sammanträdesprotokoll ledningsrättsförrättning
29 mars kl 12, Kolstad.
Skickad till Kristian S

Magdalena Widell

Lantmäteriet

U

KS meddelande

PROTOKOLL

Meddelande- Protokoll till KS 170321.
KS lägger 2017-03-21 § 64 redovisning av
delegationsbeslut och meddelanden med
godkännande till handlingar.a

Magdalena Widell

BESLUT
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Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/10

KS lägger 2017-03-21 § 64 redovisning av
delegationsbeslut och meddelanden med
godkännande till handlingar.a

BESLUT

Meddelanden och redovisning av
delegationsbeslut
2017.826

I

Beslut om ersättning för externa kostnader i
samband med avbruten boendeavskaffning.
Expedierat till ekonomiavd.

2017-04-05

Migrationsverket

KS 2015/238

KS meddelande.

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av
asylsökande och nyanlända
2017.827

I

2017-04-06

2017.830

Skolverket

I

2017-04-06

2017.832

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Inbjudan till Budgetdagen.
Skickad till Linda K, Lars-Gunnar och Kso

Magdalena Widell

SKL

I

2017-04-07

2017.833

Skolverket beviljar statsbidrag med 935 000 (
Magdalena Widell
motsvarande 11 förstelärare och 0 lektorer.)
Bidraget avser perioden 2017-07-01- 2018-06-30.
Överlämnad till utbildningsförvaltningen och
ekonomi.

KS meddelande

INBJUDAN

Ett rökfritt Sverige för våra barns skull

Magdalena Widell

Rökfritt Sverige 2020

I

2017-04-07

KS meddelande

INFORMATION

Länsstyrelsen beslutar att ge
tillstånd för ny markbeläggning framför
entrébyggnaden Borgholms slott

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

2017.840

2017-04-07

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om Marie-Louise Johansson
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Totalt belopp 450 989 kr, avseende
år: 2017
exp till Ekavd
Myndigheten för samhällssskydd och beredskap
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Avdelning

Ärendenummer
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Dokumenttyp

Ärendemening

2017.843

I

2017-04-10

2017.846

KS meddelande

SKRIVELSE

Beslut att Jur kand Claes Forsgren är notarius
publicus under 2017

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Beredskap för torka i stora delar av landet

Magdalena Widell

2017-04-10

SKL

KS 2016/140

KS meddelande

INFORMATION

Vattensituationen
2017.857

I

2017-04-11

2017.859

Inbjudan Trähussafari 2017-09-01 kl 09.00-16.00, Magdalena Widell
Växjö, Linnéuniversitetet, M-huset
Länsstyrelsen i Kronobergs län

I

KS meddelande

INBJUDAN

Informationsbrev anslutning 2017

Magdalena Widell

2017-04-11

Sydarkivera

KS 2016/158

KS meddelande

INFORMATION

Avsiktsförklaring för att utreda förutsättningarna
för att ansluta till kommunalförbundet Sydarkivera
2017.905

I

Slutredovisning projekt Murargatan Strömgården Marie-Louise Johansson
Hus E

2017-04-12

Tobias Sellden

KS 2015/221

KS meddelande

REDOVISNING

Lokalförsörjning 2015
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Dokumenttyp

Ärendemening
2017.646

U

TUFF-TUFF-TÅG- Tillstyrkt hållplats för
rundturståg 17-03-30-17-12-30

2017-03-14

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 170314

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.578

U

2017-03-14

Tillstyrkt transporttillstånd 2017-03-14--17
gällande transport av arbetsbod från Borgholm
till Lofta via väg 136.

Marie-Louise Johansson

Kent Oscarsson

KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017

2017.643

U

BORGHOLMS PLÅTSLAGERI AB -Tillstyrkt
Byggetablering,Lift, Köpmangatan - Storgatan
2017-03-20--2017-03-24

2017-03-20

Yttrande

KS 2017/6

Inskickad 170320

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.644

U

ÖLANDS MOTORKLUBB- Tillstyrkt ansökan u f Lars Gunnar Fagerberg
a villkor enligt placering av fordon av utställning
av veteranbilar 170621--0823 onsdag mellan kl
18-21

2017-03-20

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad 170320 till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.645

U

VICTORIAMÄSSAN - Tillstyrkt Södra delen av
Socitetsparken och området vid
nya hamnscenen, Borgholm, Borgholms
kommun,
2017-07-13 - 2017-07-14 klockan 11.00 - 16.00
(Uppbyggnad under tiden 2017-07-12 klockan
16.00-24.00, nedmontering
2017-07-15 till kl. 14.00)

2017-03-20

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 170320

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT
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Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Begagnande av allmänplats 2017
2017.648

U

RUNSTENS INTRESSEFÖRENING- Tillstyrkt
äggröran med marknad, festival, Loppis m.m
170418 09.00-19.00

2017-03-20

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 170220

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.655

U

SMEDJAN PIZZERIA - tillstyrkt ansökan

2017-03-22

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 170322

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.656

U

ÖLANDS SKIDKLUBB- tillstyrkt ansökan om
Rullskidtävling i centrala Borgholm 2/7 2017

2017-03-22

Yttrande

KS 2017/61

Skickad till polisen 170329

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Remiss- ansökan om tillstånd att ordna
uppvisning med motorfordon på väg
175613

K

2017-03-23

Meddelande och Uppsägning av hyreskontrakt

Ilko Corkovic

Arbetsförmedlingens lokaler

KS 2016/37

DELEGERINGSBESLUT
Lokalförsörjning 2016

2017.713

U

2017-03-27

LTF - Väghållarbeslut Per Lindströms väg
avstängning för schaktarbeten 27/3-12/5.

Marie-Louise Johansson

Borgholm Energi

KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017

175788

K

2017-03-28

Yttrande 1:a maj-firande, Socialdemokraterna
Norra Ölands Arbetarekommun

Lars Gunnar Fagerberg

Yttrande

KS 2017/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmänplats 2017

175950

K

2017-04-05

CITYFÖRENING PÅSKFIRANDE- Tillstyrkt
Ansökan Påskfirande 170415 08.00-18.00 med
musikunderhållning, utställningar, parad,
speakerpresentationer, tält m.m

Lars Gunnar Fagerberg

YTTRANDE

KS 2017/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmänplats 2017

175959

K

2017-04-05

BORGHOLMS KÖK OCH BAR - tillstyrkt
ansökan

Lars Gunnar Fagerberg

YTTRANDE

KS 2017/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmänplats 2017

2017.821

U

BORGHOLMS SLOTT TÅG- Tillstyrkt hållplats

Lars Gunnar Fagerberg
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2017-04-05

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 170405

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.822

U

TACK&BOCK- tillstyrkt ansökan gällande
uteservering

2017-04-05

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 170407

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.823

U

SOCIALDEMOKRATERNA NORRA ÖLANDTillstyrkt

2017-04-05

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 170405

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.824

U

BORGHOLMSDAGARNA - tillstyrkt yttrande

2017-04-05

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 170405

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.909

U

Godkännande att medfinansiera med 4 800
kronor, ansökan från Löts hembygdsförening
EU-projekt "Kroppkakskok"

Ilko Corkovic

2017-04-13
KS 2017/37

DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om bidrag Löts hembygdsförening,
projekt kroppkakskok
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2017-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-07
§ 87

Redovisning av delegationsbeslut; medfinansiering EU-projekt för underleverantörer till OKG med 10 000 kronor.
§ 88 Begäran om medfinansiering, Projekt New residents into work.
§ 89 Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
§ 90 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.
§ 91 Ansökan om ersättning för kostnader i samband med förbättringsarbeten av
vandringsleden Borg till Borg.
§ 92 Aktualisering av uppdrag; arrendator till kommersiell verksamhet/uteservering på Vedkajen.
§ 93 Begäran om anvisning av medel, vändplan Strandgatan-Sandgatan.
§ 94 Upphandling – VA-material.
§ 95 Information; Årsredovisning 2016.
§ 96 Yttrande över yrkande om inhibition och begäran om laglighetsprövning
över kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-26 § 26; godkännande
av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för
socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. (Mål nr 701-17)
§ 97 Anvisning av ytterligare medel; renovering av servicehus, Byxelkrok.
§ 98 Information; renovering av servicebyggnaden i Böda hamn.
§ 99 Återrapportering; Pendlarlinje mellan norra Öland och Kalmar; uppdrag från
fullmäktigeberedning.
§ 100 Framtagande av Riktlinjer för uppväxlingsprojekt i Borgholms kommun.
2017-03-20
§ 101 Årlig träff med LRFs kommungrupp.
2017-03-21
§ 102 Godkännande av kravprofil, rekrytering kommunchef.
§ 103 Redovisning delegationsbeslut; lokallösning arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen
§ 104 Ändrad sammanträdesdag
2017-03-28
§ 105 Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
§ 106 Godkännande av avtal; Upplåtelse av arrendetomt med tomträtt, Byxelkrok
1:1.
§ 107 Framtagande av Bostadsförsörjningsplan samt ev revidering av Riktlinjer för
bostadsförsörjning i Borgholms kommun.
§ 108 Ansökan om bidrag för 2017, Borgholms Jaktvårdskrets.
§ 109 Ansökan om bidrag till Lisebergsresa, ungdomsgården Slottsgården.
§ 110 Ansökan om bidrag till Öland Spirar, Ölands Skördefest.
§ 111 Medfinansiering och godkännande av avtal, Vård- och Omsorgscollege
Kalmar län.
§ 112 Godkännande av riktlinjer kommunalt bidrag för fiberanslutning till föreningar.
§ 113 Reviderat avtal – samarbete kring folkhälsoarbetet i Borgholms kommun i
partnerskap med Fryshuset.

114
§ 114ALokaler för hemtjänst och Hälso-och sjukvårdsverksamheten i centrum och
mellersta området.
§ 114BRemiss - förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025.
§ 115 Remiss – ansökan om begagnande av offentlig plats, uteservering Tack och
Bock.
§ 116 Begäran om åtgärder, markskötsel, Tings Ene 1:14.
§ 117 Medborgarförslag (Gunnar Ihren) – bygg krematorium i Bäckmans park.
§ 118 Deltagande i SmåKoms årsstämma och konferens.
§ 119 Begäran om återrapportering, utvärdering laga mat hos brukarna.
§ 120 Information; IFK Kalmars projekt Vi skjuter på debuten.
§ 121 Information; personalärenden
§ 122 Godkännande av upphandlingsunderlag förstudie organisationsöversyn.
§ 123 Information, Svenska Stadsnätsföreningen.
§ 124 Erbjudande om deltagande i projekt European Smart Island.
§ 125 Ansökan om hänvisningsskyltar, Nordsjö Idé och Design.
§ 126 Aktualisering och utökning av uppdrag, gatuunderhållsplan.
§ 127 Information; Coompanion i Kalmar län.
§ 128 Information; näringslivsfrågor.
§ 129 Återrapportering; representanter i näringslivsråd.
§ 129 Återrapportering; Aktualisering av uppdrag; arrendator till kommersiell verksamhet/uteservering på Vedkajen.
§ 130 Begäran om anvisning av medel, bänkar vedkajen i Borgholm.
§ 131 Återtagande av beslut; avgiftsbelagd parkering bakom kyrkan, centrala Borgholm.
2017-04-04
§ 132 Upphandling ramavtal – beläggningsarbeten.
§ 133 Godkännande av kostnad för samförläggning gatubelysning 2016.
§ 134 Godkännande av samförläggning gatubelysning samt anvisning av medel
2017
§ 135 Information; slutrapport från förstudie rörande Hamnstrategi för Borgholms
kommun avseende mål, investeringar, driftsformer och organisation.
§ 136 Avslut av ärende; Eventuellt införande av vägavgift i centralorterna,
Borgholms kommun.
§ 137 Aktualisering av uppdrag; Utredning, huvudmannaskap inom kommunens
tätorter.
§ 138 Revidering av Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna samt berörda
dokument.
§ 139 Information; näringslivsrådets sammanträde.
§ 140 Anhållan om medfinansiering, asfaltering enskilda vägen 19596 Rälla.
§ 141 Begäran om dispens, turisttåg mellan Borgholms torg och Borgholms Slott;
Lokal trafikföreskrift.
§ 142 Remiss – ansökan om parkeringsförbud Sandvik.
§ 143 Godkännande av utlandsresa.
§ 144 Skrivelse med synpunkter och förslag, renovering/nybyggnation servicehuset i Böda Hamn.
§ 145 Avslut av byggprojektgrupp, allaktivitetshus i kulturhuset, Kronomagasinet.
§ 146 Information; utemiljö för skola och förskola; prioritering tillfälligt statsbidrag.
§ 147 Information; ombyggnation av Åkerboskolan, förstudie.
§ 148 Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut.
§ 149 Möte med revisorerna.
§ 150 Användande av tillfälligt statsbidrag; bostadsbyggande i kommunen.
§ 151 Uppdrag; framtagande av detaljplan del av Höken 8.
§ 152 Begäran om ändring av Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun.
§ 153 Förfrågan om deltagande i Kalmar läns regionala ANDT-strategi.

115
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157

Begäran om anvisning av medel, laddstolpar.
Erbjudande om delägarskap i Inera AB, förvärv av aktier.
Begäran om åtgärder, Stora Rörs Hamn
Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott.

2017-04-18
§ 158 Godkännande av avtal om miljöfond, bygdepeng

Borgholm Energi AB
2017-03-08
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44

Extra beslutsärenden
VD informerar 2017
Månadsuppföljning 2017
Invigning av Avsaltningsverket Sandvik
Avropportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik
Mätprojekt VA 2017
Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun
Hamnanalys 2016
Köp av mark Sörby Tall 8:14 och 8:15
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
Attestreglemente
Restlista
Fullmakt för ärenden till Mark- och miljödomstolen
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