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Begäran om anvisning av medel; Försköning Löttorp
Projektanställd Stefan Andersson Junkka redogör för föreslagna åtgärder
utifrån skrivelse från vägföreningen.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/75

21-30
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Anvisning av medel till projekt Kronomagasinet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutad 2017-06-28 tilldela projektet till
lägst angivna pris.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-06-28 § 265 kommunstyrelsen
att anvisa ytterligare 2 mk genom omdisponering av medel från projekt
fastigheter till projekt Kronomagasinet.
Beslutas av kommunstyrelsen
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Begäran om anvisning av medel för inköp av system för gatuunderhåll; Gatuunderhållsplan 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-28 § 126 uppdra till
Borgholm Energi AB
att inför beslut i budgetarbete 2018 ta fram en gatuunderhållsplan för de
delar där kommunen har väghållaransvar. Underhållsplanen ska omfatta
inventering, prioriteringsordning och kostnadsberäkning för asfaltering inför
budgetåret 2018.
I e-post från servicechefen begärs anvisning av medel för att köpa in ett
system för gatuunderhåll som kan möjliggöra en underhållsplan inför
budgetarbetet 2018.
Programmet som avses kostar totalt 685 265 kronor över fem år.
År 1 – 330 255 kronor som kommunstyrelsen har att ta ställning till inom
2017 års budget. Resterande medel kan (om KS så vill) arbetas in i
kommande budgetar. Kostnaden skulle kunna delas eftersom även VA kan
ha nytta av programmet.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/87

33-38
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Begäran om tilläggsbudget, utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden begär 2017-05-23 § 55 om tilläggsbudget.
(Tjänsteskrivelsen till nämnden är bifogad eftersom det inte framgår av
protokollet hur mycket de begär och till vad)
Tjänsteskrivelse från t f ekonomichef med förslag att kommunstyrelsen
1 - anvisar 2,9 mkr under innevarande budgetår för att kompensera
lönkostnaderna.
2 – föreslår kommunfullmäktige att avslå begäran om tilläggsbudget för
interkommunal ersättning och utökning av ledarorganisationen då detta
bör tas inom nämndens budgetram 2017.
Anvisning av medel beslutas av kommunstyrelsen.
Begäran om tilläggsbudget beslutas av kommunfullmäktige.

2017/196

39-45

7

Erbjudande att vara Gulddeltagare 2017, Ölands Skördefest
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-08-15 § 283 kommunstyrelsen
att teckna Guldeltagaravtal. Medel finns reserverade i internbudget 2017.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/185

46

8

Godkännande av utbyggnadsprogram; Utbyggnad av Byxelkroks
hamn
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-08-15 § 284 kommunstyrelsen att godkänna utbyggnadsprogram.
Materialet som presenterades KSAU - kallas alternativ 1 – följande bilder.
Sedan ville arbetsutskottet att även ett alternativ med lägre kostnad och
mindre utbyggnad skulle presenteras - kallas alternativ 2 – följande bilder.
Vidare ska kommunstyrelsen godkänna en arbetsgrupp för projektet

2011/208

47-51
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Förslag till Parkeringsnorm samt Parkeringsköp i Borgholms
kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-08-15 § 285
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att fastställa föreslagen Parkeringsnorm och Parkeringsköpspolicy för
Borgholms kommun.
att införa parkeringsköp.
att bestämma parkeringsköpsavgiften till 0,5 prisbasbelopp per bilplats
vid varje tid gällande pris-basbelopp.
att parkeringsköp ska gälla och börja tillämpas från och med 2017-08-01.
att uppdra till kommunledningskontoret att teckna avtal om parkeringsköp.
att parkeringsköpsavgiften reserveras i balansräkningen för framtida
byggnationer av parkering.
Beslutas av kommunfullmäktige

2017/194

60-90

10

Antagande av Folkhälsoplan 2017-2020 (Riktlinjer folkhalsa 20172020)
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar folkhälsostrategin 20172027 ska kommunstyrelsen behandla folkhälsoplan 2017-2020 och
eventuellt anta densamma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-05-30 § 222 kommunstyrelsen
att anta Folkhälsoplan 2027-2020 (i tidigare beslut kallats riktlinjer)
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/151

91-102
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Antagande av Kulturplan 2020 Borgholms kommun
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår 2017-06-07 § 29

2015/292

103-111

52-56
57-58
59

3
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Kulturplan 2020 för Borgholms kommun.
Beslutas av kommunfullmäktige
12

Antagande av Borgholms kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-06-13 § 245
kommunstyrelsen
att anta handlingsplanen
Beslutas av kommunfullmäktige

2017/148

112-114

13

Motion (Per Lublin nÖP) - sextimmars arbetsdag inom äldreboenden
med bibehållen heltidslön
Socialnämnden föreslår 2017-06-26 § 87 kommunfullmäktige
att motionen avslås
Beslutas av kommunfullmäktige

2017/79

115-117

14

Motion (Per Lublin nÖP) - Se över säkerhet och trafikfrågor gällande
gågatan
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-08-15 § 270 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
att anvisa 29 750 kronor för inköp av kalkstensblock inom resultatet för
2017.
att motionen därmed anses besvarad.
Beslutas av kommunfullmäktige

2017/99

118-119

15

Motion (Per Lublin nÖP) - undersöka nyttan av och möjligheterna att
skapa en demensby på Öland
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-08-15 § 271 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att
avslå motionen med hänvisning till socialförvaltningens synpunkter
att kostnaderna för anläggande av demensby är för stora i relation
till behovet
Beslutas av kommunfullmäktige

2017/70

120-123

16

Återrapportering bifallen motion; Motion (Stig Bertilsson och Peder
Svensson C) - att använda delar av de statliga pengarna till
fastighetsunderhåll i enlighet med KF-beslut angående giftfri miljö.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-08-15 § 281 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.
Beslutas av kommunfullmäktige

2016/20

124-126

17

Delegation, undertecknande av avtal, Arbetsmarknadsavdelning.
fortsatt delegation
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-06-13 § 242 kommunstyrelsen
att godkänna hanteringen av hyreskontrakt för nyanlända.
att ge fortsatt delegation till integrationssamordnare Eva Karlström att
underteckna hyresavtal med fastighetsägare med anledning av kommunens flyktingmottagning.
Beslutas av kommunstyrelsen

2015/77

127-128

18

Återrapportering, uppföljning av bilparken inom ÄÄO/HSV;
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 151 att socialnämdnen ska
återrapprterar arbetssätt och rutiner innan fortsatta politiska beslut om

2016/163

129-131

4
permanent utökning av bilparken.
Utbildningsnämnden överlämnar 2017-06-25 § 878 genomför uppföljning.
Beslutas av kommunstyrelsen
19

Återrapportering; enhetstaxa för alla typer av resenärer/resor.
Kommunstyrelsen uppdrog 2016-12-06 § 200 till kommunledningskontoret
att hos KLT begära kostnadsförslag för enhetstaxa för alla typer av
resenärer/resor inom Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-06-13 § 250 kommunstyrelsen
att med godkännande lägga utredningen till handlingarna och avvakta
utredning från KLT gällande eventuellt införande av pensionärsrabatt.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/253

132-134

20

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut

2017/10

135-152
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Uppföljning för kommunstyrelsen
– januari till juli 2017
Efter juli uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse om +3 645 tkr och inklusive projekten uppvisas
en avvikelse om +11 153 tkr. Budgetavvikelsen härleds främst till försäljning av mark till Bovieran
AB. Även låga kostnader till följd av under året vakanta tjänster inom fastighetsfunktionen bidrar till
avvikelsen. Högre kostnader för vinterväghållning, muddring av Sandviks hamn samt rivning av kommunförrådet reducerar avvikelsen.
Resultaträkning

Budget

Juli

Månadens

(tkr)

2017

2017

Avvikelse

Intäkter

-19 120

-20 604

1 483

Kostnader

96 008

93 847

2 161

varav personal

22 115

20 397

1 718

Nettokostnader

76 888

73 243

Skattemedel

76 888

76 888

Summa

3 645

Projekt & statsbidrag

7 509

Total

Investeringar

11 153

58 185

18 700

39 485

1
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Verksamhetsområde
Nedan redovisas resultatet per verksamhetsområde.

Juli
Kommunstyrelsen

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

Intäkter

Driftkostnader

Budget

Utfall

Budget

Personalkostnader
Utfall

Budget

Netto

Utfall

0

0

113

133

490

334

136

-966

-480

41 168

40 502

1 102

1 132

149

0

0

657

578

392

397

75

-764

-716

4 292

4 489

1 295

1 090

-39

-2 510

-1 662

9 993

11 796

0

0

-2 650

-2 853

-2 753

4 185

4 483

0

0

-398

0

0

3 115

2 764

1 003

858

496

-2 094

-6 026

3 104

1 609

2 933

2 869

5 491

-370

-373

1 915

1 910

2 747

2 600

155

-6 351

-5 886

2 142

2 473

4 142

3 876

-530

-725

-1 007

1 919

1 796

3 446

3 385

466

-2 488

-1 701

1 290

918

4 565

3 857

294

-19 120

-20 604

73 893

73 450

22 115

20 397

3 645

5 135

0

-10 292

1 013

4 565

0

1 606

-2 412

-725

2 412

-1 661

0

12

2 374

-21 532

-31 620

77 319

76 353

22 115

22 015

11 153

Kommunfullmäktige uppvisar en avvikelse om +136 tkr för januari till juli (maj +93 tkr). Avvikelsen
förklaras av överföringen av medel från 2016 till Miljö- och hållbarhetsberedningen. Något högre
driftkostnader än budgeterat för perioden bidrar till reducering av avvikelsen.
Kommunstyrelsen uppvisar en budgetavvikelse på 149 tkr (maj -26 tkr). Avvikelsen härleds till för
perioden låga kostnader för uppväxlingsprojekt. Avvikelsen reduceras av låga intäkter.
Kulturverksamheten uppvisar en avvikelse om +75 tkr (maj +328 tkr). Förklaringen till avvikelsen är
att stöd till studieorganisationer ännu inte betalats ut.
Till och med juli uppvisar fritidsverksamheten en avvikelse på -39 tkr (maj -104 tkr). Avvikelsen
förklaras av något högre driftkostnader då inköp av granulat till konstgräsplanen har gjorts.
Teknisk service uppvisar en avvikelse om -2 650 tkr (maj -1 366 tkr) för perioden januari till juli.
Avvikelsen härleds till högre kostnader än budgeterat för vinterväghållning, muddringskostnader för
hamnen i Sandvik samt kostnader för rivning av kommunförrådet. Även låga intäkter för hamnverksamheten jämfört med budget bidrar till avvikelsen.
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Fastigheter uppvisar efter perioden en budgetavvikelse om -398 tkr (maj -316 tkr). I verksamheten
redovisas intäkter, driftkostnader samt avskrivningar för kommunens fastigheter. Den negativa avvikelsen härleds till något lägre intäkter för de kommersiella fastigheterna än budgeterat samt hyreskostnad för musikskolans lokaler. Denna kostnad finns inte budgeterad.
Fastighetsfunktionen uppvisar efter perioden januari till juli en budgetavvikelse på +496 tkr (maj
+446 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 varit tillsatta under perioden.
Kommunledningskontoret visar en budgetavvikelse på +5 491 tkr efter juli (maj +65 tkr). Den största förklaringen till avvikelsen är försäljningen av Bovieran samt låga kostnader för grafisk profil/hemsida. Avvikelsen reduceras av låga intäkter för parkeringsverksamheten.
Ekonomiavdelningen har under perioden januari till juli en avvikelse om +155 tkr (maj +252 tkr).
Avvikelsen förklaras av lägre personalkostnader samt något lägre driftkostnader.
IT-avdelningen uppvisar en budgetavvikelse om -530 tkr (maj -449 kr). Avvikelsen härleds till kostnader för omdragning av fiberkabel till fastigheten Osten samt högre driftkostnader än budgeterat för
perioden.
Till och med juli månad uppvisar personalavdelningen en avvikelse på +466 tkr (maj +359 tkr). Avvikelsen härleds till låga kostnader för friskvård samt ej budgeterad ersättning för sjuklönekostnader
2016.
Efter juli månad uppvisar arbetsmarknadsavdelningen en budgetavvikelse om +294 tkr (maj +127
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

0
40 769

40 540
36 860

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

KS 201/16

21 853

Ung Företagssamhet i Kalmar Län, 3 sommarföretagare UF 2014 (årligt)

KS 201/15

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

114 900

Övrig verksamhet
Borgholms jaktvårdskrets (årligt)

KSAU 171/15

Chefen & Chefen 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

1 500

1 500

Länskommittén Sveriges Nationaldag

0
22 500
200 000

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

35 765

Medfinansiering-projekt
Uppväxlingsprojekt

500 000

Kesnäsens Intresseförening

KSAU § 161/17

25 000

Förbättringsarbeten Boda Borg

KSAU § 91/17

21 400
453 600

25 000
0

Medlemsavgifter
AB Miljöresurs Carl von Linné

222/05

Kalmarsund promotion (årligen om inte avtal sägs upp)
Energikontor Sydost

7 000

7 000

50 000

50 000

19 280

IUC - serviceavgift medlemsföretag

479/03

IUC

479/03

18 900
8 050
103 230

57 000

234 800

237 509

Allmän kulturverksamhet
Driftsbidrag till Folkets hus

234 800

237 509

1 838 471

445 174

Ej budgeterat
Medfinansiering E-tjänsteutvecklingsprojekt

KS 211/15

Kalmarsunds Pride

KSAU 249/16

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

Skördefesten- medfinansiering

KSAU § 45/17

25 000

25 000

Runstens Intresseförening Äggröran

35 216

5 000

5 000

250 000

250 000
30 000

Borgholms Cityförening

KS § 26/17

Öland Spirar

KSAU § 110/17

30 000

Busshyra Lisebergsrea, undomsgården Slottsgården

KSAU § 109/17

23 000

Byxelkroks hamnförening driftbidrag

KSAU § 14/17

12 000

12 000

1 000

1 000

Kronprinsessan Victorias fond
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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
Åkerboskolan – En förstudie är klar för ombyggnad och upprustning av skolan. Förslag och kostnadskalkyl har presenterats verksamheten, UN, KSAU och KS. KS beslutade 2017-06-20 att återremittera
ärendet för vidare utredning. Återrapportering ska ske 2017-10-24.
Höken 8 – Byggentreprenaden pågår och Arbetsförmedlingen har evakuerats till Kamelen. Projektet
följer betalningsplanen för byggentreprenaden.
Kronomagasinet – Upphandling av totalentreprenad är klar och byggentreprenaden startar 2017-0821 eller då startbesked erhållits. Ansökan av statsbidrag från Boverket pågår för icke statliga kulturbyggnader.

Fastigheter upprustning
Uppvärmning Köping – Befintlig oljepanna och oljetank har demonterats och ersatts med ny värmepump (luft/vatten) vilket gett en mer effektiv anläggning som kommer att bidra till en bättre driftsekonomi och miljöfördelar. Godkänd slutbesiktning har utförts. Kvar att åtgärda är några besiktningsanmärkningar som ska kontrolleras vid efterbesiktningar.
Utemiljö Skola – Projektet pågår och utemiljöerna på Gärdslösa och Rälla är i stort sätt färdiga. Köpings skola och Viktoriaskolan färdigställs under sommar och en bit in på hösten. Kostnaderna har
ökat på grund av svåra markförhållanden, exempelvis avsaknad av dränering, eftersatt underhåll och
säkerhetsskäl samt hänsyn till pågående verksamhet. Eftersökt bidrag hos Boverket har beviljats och
kommer att utbetalas fullt när projektet är avslutat. Det eftersökta bidraget är på totalt på 844 tkr och är
menat för upprustning av Viktoriaskolan och Köpingsviks utemiljöer.
Ekbacka Arbetsmiljö – Projektet pågår och avslutas under augusti. Omfattning av ombyggnaden har
ökat på grund av bl.a. sanering av asbest då gamla mattor tagits bort samt ny dragning av el och nätverk. Gamla larm, utrustningsdetaljer samt kök har rivits och ersätts med för verksamheten ändamålsenlig utrustning. Trasiga markiser och gammal belysning ersätts med nya fungerande installationer.
Servicehus Byxelkrok – Arbete med omläggning av tak är klart. Behov av att byta fuktskadad vägg
bakom WC mot teknikrum. Värmeberedaren är sönder och kommer också att behöva bytas. Kostnadsberäkning tas fram för beslut.
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Servicehus Böda – Projektet startar så snart startbesked erhållits. Viss projektering återstår.
Solberga (Soldalen) – Upprustningen av de boendes balkonger är klar. Balkongen ovanför huvudentrén är kvar.
Stenhuggaren (Strömgården) – Projektet pågår
Runstens förskola – Ombyggnad och anpassning av lokaler för bibliotek och kompletterande rum för
förskolan startade i juni och pågår under hösten.
Åkerbobadet – Underhållsåtgärder är klara på yttervägg och fönster i entrébyggnaden.
Viktoriaskolan (Diamanten) – Underhållsåtgärder på gavlar, fönster och vindskivor startar i september.

Övriga investeringar
IT – lagring – Kostnader avser Switch och nätverksutrusning till Stadshuset
IT nätverk Serverrum – Investeringar använts till kapacitetsutökning i serverrummet.
Upprustning C Köpingsvik – Kostnader avser upprustning kring centrala Köpingsvik.
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Investeringsuppföljning
Fastigheter ny och ombygg
Fastigheter
Åkerboskolan
Höken 2
kronomagasinet

Fastigheter upprustning

Budget Redovisat
2017
2017-07-31
22 313
7 795
2 370
0
1 467
455
15 265
7 186
3 211
153
16 974
4 248
2 075

7 394
0
1 987

2 048
1 485
299

2 096
1 551
268

474

453

Underhåll tak biblioteket

330
2 628
502
368
488
230

145
7
306
0
0
233

Runsten förskola §83/17

1 000

222

800

127

5 155
2 700
300
2 155

45
45
0
0

7 822
1 860
2 000
300
50
1 300
312
2 000

1 757
0
1 532
148
0
0
77
0

Fastigheter
Uppvärmning Köping §12/17
Utemiljöer Skola
Ekbacka Arbetsm. §195/16
Undervisningslokaler Kvik

Ekbacka hus 1 plan 2

Byxelkrok §34/17, §97/17
Servicehus Böda §33/17
Solberga 5:11 §124/16
Stenhuggaren 9 §124/16
Arbetsmiljö Köping §121KF

Underhåll skolor §82/17

Hamnar
Hamnar
Zinkanoder
Hamn & Badstrand §78/17

Övriga Investeringar
Övriga Investeringar
IT Lagring
IT nätverk serverrum
Konst
Allaktivitetsparken
Upprustning C köpingsvik
Utvecklig Lekplats §95/17

Avvikelse
14 519
2 370
1 012
8 079
3 058

Kommentar

Pågår
Pågår
Pågår

9 580
4 248
88 Projektet avslutat inväntar fakturor
-48 Pågår
-66 Pågår
31 Klar. Majoriteten av budgeten har
flyttas till Utemiljöer skolor. Då
överskottet tillhör statsbidraget från
2016.
21 Klar. Majoriteten av budgeten har
flyttas till Ekbacka arbetsmiljö. Då
överskottet tillhör statsbidraget från
2016.
185 Pågår
2 621 Pågår
196 Påbörjas efter sommaren
368 Pågår
488 Färdigställt
-3 Projektet avslutat inväntar fakturor
778 Projektet avslutat
673 Pågår
5 110
2 655
300 Pågår
2 155 Pågår
6 066
1 860
468
153
50
1 300
235
2 000

Klar. Inväntar fakturor
Klar. Inväntar fakturor
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
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2017-08-16
Uppföljning 2017

Handläggare
My Nilsson/ Kristian Kijewski
Controller
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
Marknad o FabrikV §193/17
Gatub MarknadV §193/17
Asfalt Tullgatan §192/17
Asfalt Vikingaväg §194/17

Totalt KS

5 921
44
1 000
1 625
1 000
631
70
460
80
250
328
133
156
145

1 709
0
0
1 600
0
109
0
0
0
0
0
0
0
0

4 212
43,5
1000
25
1000
521,8
70
460
80
250
328
132,5
156
145

58 185

18 700

39 486

Pågår
Enligt avtal
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
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UPPFÖLJNING
Kommun

sid 1 (8)

Datum

Period

2017-08-16

Juli

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Uppföljning för kommunen juli 2017
Resultatet för kommunen i juli är +24,4 mkr. Driftredovisningen visar en negativ budgetavvikelse -4,4
mkr och investeringstakten har ökat jämfört med föregående månad och uppgår för månaden till 6,0
mkr. Likviditeten vid utgången av juli har minskat med 10,2 mkr jämfört med maj och uppgår till 52,8
mkr.
Resultatrapport (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Summa Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets/Periodens Resultat

2017-07-31 2016-12-31
110 338
213 827
-453 822
-773 958
-11 499
-22 684
-354 983
-582 815
254 801
412 093
124 194
238 496
2 871
3 789
-2 544
-4 527
24 339
67 037

En del av förklaringen till resultatförbättringen mellan maj och juli är att kommunen skuldbokför semesterlöneskulden månadsvis och detta medför att resultatet har förbättrats med 15,9 mkr. Semesterlöneskulden kommer att sjunka ytterligare under augusti för att sedan stiga resterande månader. En ytterligare förklaring är försäljningen av marken Resedan 5 till Bovieran AB för 5,2 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 6 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 juli visar driftredovisningen en budgetavvikelse om -4 427 tkr. Överförmyndarverksamheten, utbildningsnämnden och socialnämnden 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
21 533
34 817
0
0
0
1 297
3 531
3 484
8 129
16 374
18 919
56 710
6 690
6 774
0
0
58 801
119 456
387 445
397 235
446 246
516 691

Kostnader
Budget
Redovisning
99 434
101 565
398
328
502
2 139
3 751
2 780
108 896
123 751
176 594
224 532
15 090
14 812
877
717
405 543
470 625
31 677
21 727
437 219
492 352

Netto
Budget
Redovisning Avvikelse
77 901
66 748
11 153
398
328
70
502
842
-340
221
-704
925
100 767
107 377
-6 610
157 675
167 823
-10 148
8 400
8 038
362
877
717
160
346 741
351 169
-4 427
-355 768
-375 507
19 739
-9 027
-24 339
15 312
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sid 2 (8)

Period

Juli

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Kommunstyrelsen
Efter juli uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse om +3 645 tkr och inklusive projekten uppvisas
en avvikelse om +11 153 tkr. Budgetavvikelsen härleds främst till försäljning av mark till Bovieran
AB. Även låga kostnader till följd av under året vakanta tjänster inom fastighetsfunktionen bidrar till
avvikelsen. Högre kostnader för vinterväghållning, muddring av Sandviks hamn samt rivning av kommunförrådet reducerar avvikelsen.

Revision
Revisionens budgetavvikelse för månaden är +70 tkr.

Överförmyndare
Överförmyndarverksamhetens budgetavvikelse är -340 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 +925 tkr. Överskottet förklaras till viss del av
den budgetöverföring som är genomförd från 2016 års budgetavvikelse om +773 tkr.

Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen inklusive projekt redovisar efter juli månad en budgetavvikelse om -6 610
tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av högre reserverade kostnader för interkommunalersättning
och högre kostnader för personal än budgeterat. Högre personalkostnader än budget förklaras av att
antalet assylsökande elever har minskat från december 2016 till juli 2017 vilket medför lägre intäkter
samtidigt som att kostnadsnivån minskar i en lägre takt. Budgetavvikelsen minskas av högre intäkter
avseende inkomstjämförelse för barnomsorg och lägre driftkostnader exklusive interkommunal ersättning.

Socialnämnden
Efter juli uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på -10 184 tkr. Den främsta förklaringen till
underskottet är högre kostnader än budgeterat for placeringar inom barn och familj samt inom vård av
missbruk. Högre personalkostnader inom omsorgen av funktionsnedsatta bidrar också till underskottet.
Intäkter inom ensamkommande flyktingbarn för avtal med migrationsverket om antal boendeplatser
innebär att vi fick intäkter för lediga platser, vilket minskar budgetavvikelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens budgetavvikelse inklusive projekt är +362 tkr. Budgetavvikelsen förklaras av lägre personalkostnader och lägre driftkostnader. Lägre personalkostnader härleds av vakanta
tjänster under perioden. Lägre intäkter inom plan och miljö- och hälsoskydd än budget gör att den
totala budgetavvikelsen blir mindre.
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Juli

Handläggare
Mattias Sundman
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Bostadsanpassning
Bostadsanpassningens budgetavvikelse är +160 tkr. Avvikelsen härleds till lägre kostnader än budgeterat för bostadsanpassningar.

Finansförvaltning
Finansförvaltningens budgetavvikelse efter juli är +19 740 tkr. Den positiva budgetavvikelsen härleds
framförallt till högre skatteintäkter +2 764 tkr och generella statsbidrag och utjämning +5 747 tkr.
Förklaringen är fler kommuninvånare den 1 november än budgeterad befolkning. Efter årets lönerörelse återstår budget för löneökningar. Även semesterlöneskulden bidrar med en budgetavvikelse +8 037
mkr.
Finansförvaltning (tkr)
Lönekostnader
Pensionskostnader
Kapitalkostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens budget avvikelse

Budget
Utfall
Avvikelse
2017-07-31 2017-07-31 2017-07-31
9 294
1 257
8 037
4 027
4 409
-382
-1 851
-4 970
3 119
-250 893
-253 657
2 764
-116 371
-122 118
5 747
-3 038
-2 871
-167
3 063
2 441
622
-355 768
-375 507
19 740

Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till 57,5 mkr vilket är en minskning med 0,5
mkr i jämförelse med maj. Likviditeten för utgången av juli är 52,8 mkr och har minskat med 10,2 mkr
sedan maj. De enskilt största likviditetspåverkande posterna under de första månaderna är inbetalningen från migrationsverket i januari 26 mkr och utbetalningen av det individuellavalet 14,7 mkr i slutet
av mars. Försäljningen av kommunförrådet Resedan 5 om 5,2 mkr i juni bidrar även den till en likviditetsförbättring.
Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och en prognos för helåret 2017. Prognostiserad likviditet vid årets slut uppgår till 63 mkr. Prognosen bygger på ett resultat om 19 mkr och en investeringsvolym om 49 mkr. Ett annat antagande är att kommunens fordran hos Migrationsverket väntas
minska med 50 procent till årets slut.
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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 59 385 tkr.

Fastigheter ny och ombyggnation
Åkerboskolan – En förstudie är klar för ombyggnad och upprustning av skolan. Förslag och kostnadskalkyl har presenterats verksamheten, UN, KSAU och KS. KS beslutade 2017-06-20 att återremittera
ärendet för vidare utredning. Återrapportering ska ske 2017-10-24.
Höken 8 – Byggentreprenaden pågår och Arbetsförmedlingen har evakuerats till Kamelen. Projektet
följer betalningsplanen för byggentreprenaden.
Kronomagasinet – Upphandling av totalentreprenad är klar och byggentreprenaden startar 2017-0821 eller då startbesked erhållits. Ansökan av statsbidrag från Boverket pågår för icke statliga kulturbyggnader.

Fastigheter upprustning
Uppvärmning Köping – Befintlig oljepanna och oljetank har demonterats och ersatts med ny värmepump (luft/vatten) vilket gett en mer effektiv anläggning som kommer att bidra till en bättre driftsekonomi och miljöfördelar. Godkänd slutbesiktning har utförts. Kvar att åtgärda är några besiktningsanmärkningar som ska kontrolleras vid efterbesiktningar.
Utemiljö Skola – Projektet pågår. Utemiljöerna på Gärdslösa och Rälla är i stort sätt färdiga. Köpings
skola och Viktoriaskolan färdigställs under sommar och en bit in på hösten. Kostnaderna har ökat på
grund av svåra markförhållanden, exempelvis avsaknad av dränering, eftersatt underhåll och säkerhets
skäl samt hänsyn till pågående verksamhet. Eftersökt bidrag hos Boverket har beviljats och kommer
att utbetalas fullt när projektet är avslutat. Det eftersökta bidraget är på totalt på 844 tkr och är menat
för upprustning av Viktoriaskolan och Köpingsviks utemiljöer.
Ekbacka Arbetsmiljö – Projektet pågår och avslutas under i augusti. 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, utrustningsdetaljer samt kök har rivits och ersätts med för verksamheten ändamålsenlig utrustning. Trasiga markiser och gammal belysning ersätts med nya fungerande installationer.
Servicehus Byxelkrok – Arbete med omläggning av tak är klart. Behov av att byta fuktskadad vägg
bakom WC mot teknikrum. Värmeberedaren är sönder och kommer också att behöva bytas. Kostnadsberäkning tas fram för beslut.
Servicehus Böda – Projektet startar så snart startbesked erhållits. Viss projektering återstår.
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Solberga (Soldalen) – Upprustningen av de boendes balkonger är klar. Balkongen ovanför huvudentrén är kvar.
Stenhuggaren (Strömgården) – Projektet pågår.
Runstens förskola – Ombyggnad och anpassning av lokaler för bibliotek och kompletterande rum för
förskolan startade i juni och pågår under hösten.
Åkerbobadet – Underhållsåtgärder är klara på yttervägg och fönster i entrébyggnaden.
Viktoriaskolan (Diamanten) – Underhållsåtgärder på gavlar, fönster och vindskivor startar i september.

Övriga investeringar
IT – lagring – Kostnader avser Switch och nätverksutrusning till Stadshuset
IT nätverk Serverrum – Investeringar använts till kapacitetsutökning i serverrummet.
Upprustning C Köpingsvik – Kostnader avser upprustning kring centrala Köpingsvik.
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Datum
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Period

2017-08-16

Juli

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Investeringsuppföljning
Fastigheter ny och ombygg

Budget
2017

Redovisat
2017-07-31

Avvikelse

Kommentar

22 313
2 370
1 467
15 265
3 211

7 795
0
455
7 186
153

16 974
4 248
2 075

7 394
0
1 987

2 048
1 485
299

2 096
1 551
268

474

453

Underhåll tak biblioteket

330
2 628
502
368
488
230

145
7
306
0
0
233

Runsten förskola §83/17

1 000

222

Underhåll skolor §82/17

800

127

778 Pågår
673 Pågår

5 155
2 700
300
2 155

45
45
0
0

5 110
2 655
300 Pågår
2 155 Pågår

7 822
1 860
2 000
300
50
1 300
312
2 000

1 757
0
1 532
148
0
0
77
0

Fastigheter
Åkerboskolan
Höken 2
kronomagasinet

Fastigheter upprustning
Fastigheter
Uppvärmning Köping §12/17
Utemiljöer Skola
Ekbacka Arbetsm. §195/16
Undervisningslokaler Kvik

Ekbacka hus 1 plan 2

Byxelkrok §34/17, §97/17
Servicehus Böda §33/17
Solberga 5:11 §124/16
Stenhuggaren 9 §124/16
Arbetsmiljö Köping §121KF

Hamnar
Hamnar
Zinkanoder
Hamn & Badstrand §78/17

Övriga Investeringar
Övriga Investeringar
IT Lagring
IT nätverk serverrum
Konst
Allaktivitetsparken
Upprustning C köpingsvik
Utvecklig Lekplats §95/17

14 519
2 370
1 012 Pågår
8 079 Pågår
3 058 Pågår
9 580
4 248
88 Projektet avslutat inväntar fakturor
-48 Pågår
-66 Pågår
31 Klar. Majoriteten av budgeten har
flyttas till Utemiljöer skolor. Då
överskottet tillhör statsbidraget från
2016.
21 Klar. Majoriteten av budgeten har
flyttas till Ekbacka arbetsmiljö. Då
överskottet tillhör statsbidraget från
2016.
185 Pågår
2 621 Pågår
196 Pågår
368 Pågår
488 Färdigställt
-3 Färdigställt

6 066
1 860
468
153
50
1 300
235
2 000

Klar. Inväntar fakturor
Klar. Inväntar fakturor
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
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Infrastruktur

5 921
44
1 000
1 625
1 000
631
70
460
80
250
328
133
156
145

1 709
0
0
1 600
0
109
0
0
0
0
0
0
0
0

4 212
43,5
1000
25
1000
521,8
70
460
80
250
328
132,5
156
145

58 185

18 700

39 486

420
90
80
180
70

0
0
0
0
0

420
90
80
180
70

Pågår
Pågår
Pågår
Pågår

780
314
140
135
111
80

149
0
149
0
0
0

631
314
-9
135
111
80

Pågår
Klar
Pågår
Pågår
Pågår

Totalt Nämnderna

1 200

149

1 051

Totalt investering

59 385

18 848

40 537

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
Marknad o FabrikV §193/17
Gatub MarknadV §193/17
Asfalt Tullgatan §192/17
Asfalt Vikingaväg §194/17

Totalt KS
Nämnder
Utbildningsförvaltningen
Plan-rikthyvel Åkerbo
Ljuddämp Åkerbo gymnsal
Matsal möbler Åkerboskola
Ljudanl Kulturskolan

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

sid 7 (8)

Pågår
Enligt avtal
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
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Balansräkning (tkr)

2017-07-31 2016-12-31

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

415 952
14 445
16 976
447 372

408 550
13 345
16 940
438 835

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

4 340
12 888
108 868
52 756
178 852

3 071
5 472
126 967
59 158
194 669

SUMMA TILLGÅNGAR

626 225

633 504

Eget kapital
Eget kapital
Årets/Periodens Resultat
Summa eget kapital

-238 999
-24 339
-263 338

-171 962
-67 037
-238 999

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

-280 785
-280 785

-278 271
-278 271

-12 329
-376
-8 205
0
-61 191
-82 101

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-626 225

-633 504

Nyckeltal (tkr)
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet
Likvida medel

166 587
96 751
42%
52 756

160 564
78 435
38%
59 158

EGET KAPITAL OCH SKULDER

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
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2017-08-17

2016/75-

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Ida Dessin
Mex

KS

Anvisning av medel för försköning av Löttorp
Förslag
- att anvisa 632 tkr för år 2017 för försköningen av Löttorp enligt redovisat
förslag
- att resterande medel 721 tkr reserveras i budget 2018.
Sammanfattning av ärendet
Löttorps Vägförening föreslår i skrivelse 2016-02-05 kommunen att snarast
låta färdigställa utlovade åtgärder i Löttorps samhälle; plantering av blommor
och träd, gatubelysning Marknadsvägen, asfalteringsarbeten av gator och
parkeringsyta, utplacering av soffor m m.
KSAU beslutade 2016-04-12 § 145 att uppdra åt tf kommunchef Lars Gunnar
att utreda långsiktiga utgärder vad gäller asfaltering av Marknadsgatan samt
förlängning av Förrådsvägen inför kommande politiskt beslut.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-23 § 98 anvisa 328 tkr till asfaltering
och 132,5 till gatubelysning från projekt infrastruktur.
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg uppdrog under våren till Stefan
Andersson Junkka att lämna förslag på långsiktiga åtgärder.
Föreslagna åtgärder vilka redovisas på bilagor samt vid föredragning av
Stefan Andersson Junkka är en återrapportering av tidigare uppdrag.
Det bör noteras att i de begärda medlen även innefattas kostnader för
arbetsuppgifter som utförs av Borgholm Energi AB.
Bedömning
Förslaget innebär en försköning av Löttorp där växtmaterial och
anläggningsmaterial har kostnadseffektiviserats genom att tåliga alternativt
enkelt underhållna växter valts samt har sten och övrigt beläggningsmaterial
återbrukats.
Förslaget innebär att ett antal parkeringar på torget behöver tas i anspråk för
att ge det offentliga rummet utvecklas och ge plats för mänskliga möten.
Utbyggnaden och förslaget är uppdelat på tre delområde/ etapper som kan
genomföras var och en för sig eller samlat. Vid ett fullständigt samtida
genomförande förväntas kostnader kunna hållas nere då maskiner etc kan
nyttjas effektivare.
Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Ida.Dessin@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Kostnader
Torget samtliga etapper __________632 000
Byggtid fyra veckor
Marknadsvägen ________________141 000
Byggtid 24 timmar
Parkering brandstationen _________580 000
Byggtid 40 timmar
Maskiner
Personal
Arbetsledning/ projektledning
Material, fyll och anläggning
Tekniskinfrastuktur
Material, växter och matjord
Vattendepåer
Asfaltering nya p-platser
Linjemålning
Återställningsarbeten
(Mycket av arbetet utförs av Borgholm Energi)
Beslutsunderlag
Situationsplan
Ritningar

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Chefens namn.
Chefens titel.

Ida Dessin
Mex
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Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 145

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-04-12

124-152

Dnr 2016/75-311 KS

Skrivelse med begäran om åtgärder i Löttorps samhälle.
Löttorps Vägförening föreslår i skrivelse 2016-02-05 kommunen att snarast
låta färdigställa utlovade åtgärder i Löttorps samhälle; plantering av blommor
och träd, gatubelysning Marknadsvägen, asfalteringsarbeten av gator och
parkeringsyta, utplacering av soffor m m.
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg har undersökt vilka åtgärder som
skulle kunna verkställas innan sommaren.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg låter verkställa de enklare åtgärderna innan sommaren 2016.

att

uppdra till t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg att utreda långsiktiga utgärder vad gäller asfaltering av Marknadsgatan samt förlängning
av Förrådsvägen inför kommande politiskt beslut.

Medel för åtgärder under 2016 anvisas från kommunstyrelsens konto 1012.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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LÖTTORPS VÄGFÖRENING
Kommunstyrelsen i
Borgholms Kommun

Löttorp den 5 februari 2016

Vi har väntat i flera år på att Kommunen skulle infria det som gjordes i
Detaljplanen över Löttorps samhälle 2005.
En del har gjorts framför allt kring torget med den vackra muren och stenbeläggningen på marken. Blommor på sommaren och planterade träd.
Rondellen vid infarten till Löttorp har Vägföreningen utsmyckat och den då
verksamma Företagare föreningen satte upp en skylt med Välkommen till
och välkommen åter till Löttorp intill OkQ8.
Men vi saknar en mer inbjudande infart från Byrumsvägen.
Enligt detaljplanen skulle växtlighet planteras utmed Byrumsvägen norr ut
för att skyla industritomterna.
Gatubelysning utmed den nya delen av Marknadsvägen utlovades också när
ekonomin tillät. Det skulle innebära att andra trafikanter blir synliga den mörka
tiden på dygnet där bussar och annan tung trafik kör. Dessutom ger det ett mer
trivsamt intryck av samhället.
Den förlängning utav Förrådsvägen som går in på Industriområdet norrut saknar
asfaltsbeläggning, vilket är en förutsättning för att Vägföreningen ska ansvara
för underhållet av vägen.
I samband med att Kommunen breddade marknadsvägen utefter grusplanen
som ligger i den norra delen av Marknadsvägen hamnade dagvattenbrunnarna fel,
Dessa ligger nu mitt i vägbanan dit inget vatten når vilket gör att det bildas stora
vattensamlingar på vägen. Detta borde rättas till.
När Kommunen bytte mark med Rosas Handel så gjordes en parkeringsyta utav
denna. Tyvärr bereddes marken slarvigt, ett tunt lager grus på jord har fått till
följd att all möjlig växtlighet kommit upp vilket inte ser trevligt ut.
Vi ser att det är få som parkerar här förmodligen på grund utav hur det ser ut.
Detta måste göras om och på rätt sätt.
Gång och cykelvägen från Åkerbohemmet till Kärleksstigen är mycket omtyckt
och rosas utav många för den fina skötseln året om. Den skulle kunna göras än
mer inbjudande om det sattes ut några soffor att vila på för de gamla.
Vi önskar att Kommunstyrelsen ger Borgholms Energi möjlighet att utföra
det som ovan anförts.
Löttorps Vägförening
Styrelsen
Löttorpsvägen 57
387 72 LÖTTORP

Ordf.: Björn Hägerström 076 1082321 Bankgiro 5757-8130
Kassör: Ella Wikesjö
0485-203 11 Org.nr. 716424-6786
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§ 265

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-28

263-266

Dnr 2012/112-209 KS

Tilldelningsbeslut; upphandling kulturhus i kronomagasinet, Borgholm.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-23 § 93
att godkänna upprättade ska-krav för upphandling av ombyggnation
Kronomagasinet.
att uppdra till kommunledningskontoret att undersöka möjligheten till extern
finansiering i form av olika typer av bidrag.
Vid dagens sammanträde redogör fastighetsstrateg Maria Drott och t f ekonomichef Linda Kjellin för genomförd upphandling.
Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling. Annonsering
skedde genom TendSign 2017-05-31 - 2017-06-21. Ett anbud har kommit in
och anbudsgivaren uppfyllde förfrågningsunderlagets ställda krav.
Det noteras att ett tilldelningsbeslut är inte en accept och bindande avtal
kommer till stånd först när skriftligt upphandlingskontrakt tecknats mellan parterna. Tidigast 10 dagar (avtalsspärr) efter datum för tilldelning.
Enligt AFB.17 gäller: Förutsättningar för upphandlingens genomförande; Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen av entreprenaden
eller reducera omfattningen av entreprenaden i upphandlingen om nödvändiga myndighets- eller politiska beslut inte kommer till stånd. Att lägsta anbud
anses konkurrensutsatt och att medel avsätts av kommunfullmäktige.
Kommunledningskontorets fastighets- och ekonomiavdelning föreslår nedanstående tre alternativ;
Alternativ 1.
Att tilldela den leverantör som uppfyller de för projektet ställda krav för upphandling av byggentreprenad till lägst angivna pris.
Alternativ 2.
Att tilldela den leverantör som uppfyller de för projektet ställda krav för upphandling av byggentreprenad till lägst angivna pris men med reservation om
att reducera omfattningen och utförandet.
Alternativ 3.
Att avbryta upphandlingen på grund av att anbudet inte anses konkurrensutsatt.
Bedömningen
Bedömningen utifrån att endast ett anbud inkommit är att det råder högkonjunktur i byggbranschen vilket påverkar främst intresset men också prisnivåerna. En jämförelse kan göras med Kalmar kommun som inte fått några anbud på vissa utannonserade byggprojekt.
Utdragsbestyrkande
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Paragrafer

2017-06-28

263-266

Däremot är anbudet skäligt med tanke på omfattning och åtgärder. Observera att anbudet gäller ombyggnad, tillbyggnad för hiss och anpassning invändigt. Entreprenadkostnad beräknas till ca 8,1 tkr/m2. Utöver entreprenadkostnaden tillkommer kostnader för projektering, utvändig upprustning av gamla
magasinet och gården, byggherre kostnader, oförutsett ca 10 %.
T f ekonomichef Linda Kjellin informerar att det finns 3,2 mkr anvisat till projektet, vilket innebär att ytterligare 2 mkr bör omprioriteras från 2017 års budget.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

tilldela den leverantör som uppfyller de för projektet ställda krav för
upphandling av byggentreprenad till lägst angivna pris.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa ytterligare 2 mkr genom omdisponering av medel från projekt
fastigheter till projekt Kronomagasinet.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Marie-Louise Johansson
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Hans Johannesson
den 18 augusti 2017 15:25
Marie-Louise Johansson
Helene Wertwein Haavikko; Robin Hillström; Julia Persson
SV: Bevakning ärende Evolution
Utvärdering gatuunderhållsplan.xlsx

Hallå!
Här kommer utvärderingen.
Vi har valt systemet Ro-Sy från Sveco.
Avgörande var att programmet är mest välutvecklat och beprövat. Geosecma är fortfarande i en tidig
utvecklingsfas och har en bra bit kvar innan det går att använda effektivt. det går att koppla Ro-Sy till våra
övriga system utan problem. Ro-Sy används bl.a. av Kalmar kommun.
Dessutom var prislappen betydligt lägre.
Bara fördelar med andra ord.
Med vänlig hälsning
Hans Johannesson
Servicechef

BOX 55, S-387 21 Borgholm
Besöksadress: Badhusgatan 4
Direkt: +46 485 88060
hans.johannesson@borgholm.se
www.borgholmenergi.se

Från: Marie-Louise Johansson
Skickat: den 17 augusti 2017 07:30
Till: Hans Johannesson
Ämne: SV: Bevakning ärende Evolution

Är det möjligt att de hinner ta fram planen innan budgetarbetet 2018????
Med vänlig hälsning
Borgholms kommun
Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare, kommunledningskontoret
Tel direkt: 0485-880 18, servicecenter: 0485- 880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, Borgholm
marie-louise.johansson@borgholm.se www.borgholm.se

Från: Hans Johannesson
Skickat: den 16 augusti 2017 15:50
Till: Marie-Louise Johansson
Ämne: SV: Bevakning ärende Evolution
1
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Det är Sveco som ska ta fram den, det var hela poängen.
Med vänlig hälsning
Hans Johannesson
Servicechef

BOX 55, S-387 21 Borgholm
Besöksadress: Badhusgatan 4
Direkt: +46 485 88060
hans.johannesson@borgholm.se
www.borgholmenergi.se

Från: Marie-Louise Johansson
Skickat: den 16 augusti 2017 15:49
Till: Hans Johannesson
Ämne: SV: Bevakning ärende Evolution

Bra då vet jag. Skickade även påminnelse om gatuunderhållsplanen. Skulle vara klar nu i augusti.
Med vänlig hälsning
Borgholms kommun
Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare, kommunledningskontoret
Tel direkt: 0485-880 18, servicecenter: 0485- 880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, Borgholm
marie-louise.johansson@borgholm.se www.borgholm.se

Från: Hans Johannesson
Skickat: den 16 augusti 2017 15:48
Till: Marie-Louise Johansson
Kopia: Robin Hillström
Ämne: SV: Bevakning ärende Evolution

Det är Sveco som gäller!
Med vänlig hälsning
Hans Johannesson
Servicechef

BOX 55, S-387 21 Borgholm
Besöksadress: Badhusgatan 4
Direkt: +46 485 88060
hans.johannesson@borgholm.se
www.borgholmenergi.se

Från: Marie-Louise Johansson
Skickat: den 14 augusti 2017 10:17
2
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Till: Robin Hillström; Hans Johannesson
Ämne: SV: Bevakning ärende Evolution

Hej
Det får ni ändra hos er.
Vi skickade ärendet tilll kundtjänst med f v b till dig eftersom det var du som svarat Linda K att ni skulle titta
på Swecos modul i stället.
Vi ser gärna att ni meddelar (du eller Hasse oss kvittar det) snarast om ni ska ha Geosecma eller Sveco.
Offerten från Geosecma går ut 30 aug och vi har lagt in det som ärende till 22 augusti.
Med vänlig hälsning
Borgholms kommun
Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare, kommunledningskontoret
Tel direkt: 0485-880 18, servicecenter: 0485- 880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, Borgholm
marie-louise.johansson@borgholm.se www.borgholm.se

Från: Robin Hillström
Skickat: den 14 augusti 2017 10:10
Till: Marie-Louise Johansson
Kopia: Hans Johannesson
Ämne: Bevakning ärende Evolution

Hej Marie‐Louise,
Har en bevakning i Evolution för detta ärendet. BEAB:s servicechef bör vara den som står som ansvarig för detta
ärende då det är denne som kommer sköta avrapporteringen. Kan du ändra detta?
Med vänlig hälsning,
Robin Hillström
Controller

BOX 55, S-387 21 Borgholm
Besöksadress: Badhusgatan 4
Direkt: +46 485 88 331
robin.hillstrom@borgholmenergi.se
www.borgholmenergi.se
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Geosecma (exkl. moms)
Inköp Geosecma for ArcGIS Gata
Inköp Geosecma for ArcGIS Grävtillstånd
Inköp Geosecma for ArcGIS LVDB
Inköp Geosecma for ArcGIS Trafik
Avtalskostnad ArcGIS Gata
Avtalskostnad ArcGIS Grävtillstånd
Avtalskostnad ArcGIS LVDB
Avtalskostnad ArcGIS Trafik
Summa inköp plus licens (avtalskostnad)

2017 (år 1)
2018 (år 2)
2019 (år 3)
Totalt
130 000 kr
70 000 kr
30 000 kr
35 000 kr
33 554 kr
33 554 kr
33 554 kr
18 021 kr
18 021 kr
18 021 kr
7 463 kr
7 463 kr
7 463 kr
18 021 kr
18 021 kr
18 021 kr
342 059 kr
77 059 kr
77 059 kr

Tjänster (av offertlämnare uppskattad tidåtgång)
Projektledning (uppskattad tid 4 h)
Installation
Projektstöd LVDB
Projektstöd Grävtillstånd (se offert)
Tjänster för att komma igång med modul Gata
Tjänster för att komma igång med modul Trafik
Projektstöd Trafik

7 000 kr
13 200 kr
11 200 kr
56 000 kr
16 800 kr
50 400 kr
11 200 kr

Utbildning på plats i Borgholm (max 6 personer)
Geosecma Grundkurs 3 dagar
Geosecma Gata 2 dagar
Geosecma Trafik 1 dag

60 600 kr
40 400 kr
20 200 kr

Totalt (exklusive resekostnader, traktamente, milersättning, inventering av
kommunens vägnät)

629 059 kr

77 059 kr

77 059 kr

Uppskattning inventering och skadereg. av vägar (extern leverantör)

90 000 kr

30 000 kr

30 000 kr

Totalt (exklusive resekostnader, traktamente, milersättning; inklusive
inventering av kommunens vägnät)

719 059 kr

107 059 kr

107 059 kr

783 177 kr

933 177 kr

Kommentarer:

50 % rabatt

37
RoSy (exkl. moms)
Inköp Rosy BASE
Inköp Rosy MAP
Inköp Rosy DIG Web
Inköp TA-plan modul
Licenskostnad Rosy MAP
Licenskostnad Rosy BASE
Licenskostnad Rosy DIG Web
Licenskostnad TA-Plan
Summa Inköp plus licens
Tjänster
Uppstarts-/Projektmöte
Inventering, skadereg. av vägar
Val av vägar för skadereg.
Skadereg. av vägar
Kontroll av vägdatabank
Ekonomi- och budgetberäkn.
Rapporter och konsekvensanalys
Systemuppstart DIG Web/TA
Hosting DIG Web/TA
Utbildning
Ett (1) kurstillfälle i Borgholm: BASE
Ett (1) kurstillfälle i Borgholm: MAP
Ett (1) utbildningstillfälle DIGWeb, TA

Totalt (exklusive resekostnader, traktamente, milersättning, hosting)
Plus valbar kostnad för Hosting Base, Maps

2017(år 1) 2018 (år 2) 2019 (år 3) 2020 (år 4) 2021 (år 5) Totalt
21 556 kr
42 723 kr
50 000 kr
10 000 kr
12 000 kr
12 000 kr
12 000 kr 12 000 kr
12 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr 10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr 10 000 kr
10 000 kr
2 000 kr
2 000 kr
2 000 kr
2 000 kr
2 000 kr
158 279 kr
34 000 kr
34 000 kr 34 000 kr
34 000 kr

16 000 kr
89 276 kr
3 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

3 000 kr
14 000 kr
7 000 kr

3 000 kr
26 505 kr
3 000 kr
14 000 kr
7 000 kr

3 000 kr
14 000 kr
7 000 kr

3 000 kr
26 505 kr
3 000 kr
14 000 kr
7 000 kr

3 000 kr
14 000 kr
7 000 kr
6 500 kr
8 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

330 255 kr

74 000 kr

103 505 kr

74 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

12 000 kr
12 000 kr
4 200 kr

103 505 kr 685 265 kr
10 000 kr

735 265 kr
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§ 126

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-03-28

105-131

Dnr 2016/87-3111

Aktualisering och utökning av uppdrag, gatuunderhållsplan.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-04-12 lyfts frågan
om gatuunderhållsplan för centrala Borgholm.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-04-12 § 311 till Borgholm
Energi AB
att upprätta en gatuunderhållsplan för centrala Borgholm till arbetsutskottet
sammanträde 2016-05-10.

Vid dagens sammanträde aktualiseras ärendet och utökas att även omfatta
inventering och prioriteringsordning samt kostnadsberäkning av asfaltering
inför budgetarbetet 2018.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdra till Borgholm Energi AB att inför beslut i budgetarbete 2018 ta
fram en gatuunderhållsplan för de delar där kommunen har väghållaransvar. Underhållsplanen ska omfatta inventering, prioriteringsordning och kostnadsberäkning för asfaltering inför budgetåret 2018.

Återrapportering augusti 2017.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

1 (1)

2017-08-10
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Linda Kjellin

T.f. ekonomichef
Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse – tilläggsäskande utbildningsnämnden
Förslag
Föreslå kommunstyrelsen
- anvisa 2,9 mkr till utbildningsnämnden för innevarande budgetår för att
kompensera lönekostnader kopplat till asylsökande barn och elever. Medel
anvisas ur de 10 mkr som idag är budgeterade som kommunens del av det
extra statsbidraget. Begäran om tilläggsbudget för denna del faller därmed.
Föreslå kommunfullmäktige
- att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsbudget för interkommunal ersättning och utökning av ledarorganisationen då detta bör tas
inom utbildningsnämndens budgetram 2017.
Vad gäller begäran för 2018 behandlas detta i budgetprocessen.
Sammanfattning av ärendet
Riksdagen har beslutade om ett extra statsbidrag på 10 miljarder till kommuner
och landsting för år 2017. Till kommunerna fördelade regeringen 5,6 miljarder
utifrån kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande. 2,1 miljarder
fördelas utifrån kommunens befolkning. Denna fördelas inom ramen för det
generella statsbidraget. Borgholms kommun tilldelades 13,5 mkr för den del som
beräknades via flyktingvariabler.
Förvaltningarna har under 2017 påverkats av den plötsliga minskningen av
kommunens asyl- och flyktingmottagande. I dagsläget krävs det av samtliga
verksamheter att anpassning sker till de nya förutsättningarna som finns för att
vara i fas inför 2018.
Utbildningsnämnden har, avseende mottagande av nyanlända, högre kostnader
än intäkter. Ersättningen från Migrationsverket täcker inte samtliga kostnader i
och med att ersättningen utgår då eleven får permanent uppehållstillstånd medan
behovet av stöd i de flesta fall kvarstår. Redovisade kostnader under perioden
januari till juli avseende nyanlända är minus 2,7 mkr och årsprognosen är minus
2,9 mkr.
Ekonomiavdelningen
Linda Kjellin
Tf. ekonomichef

Postadress

Telefon

Telefax

e-mail / www
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§ 55

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-23

53-63

Dnr 2016/19-640 UN

Uppföljning budget 2017, underskott
Sammanfattning
Controller Felipe Hernandez delar ut dokument Tertial 2017, bilaga till protokollet, som är framtaget ur vårt ledningsverktyg Stratsys, som är ett hjälpmedel för att följa den röda tråden från fullmäktige. Dokumentet redovisar viktiga
händelser, nämnden i korthet, måluppfyllelse, framtid samt ekonomiskt analys utan prognos. Prognos kommer att redovisas till arbetsutskottets möte
den 14 juni. Förvaltningschef Helena Svensson har lagt in kommentarer med
inhämtad information från ledningsgruppen.
Frågor ställs kring budgetuppföljning april 2017 (tabellform) där det redovisas
ett ökat underskott sedan föregående månad bl.a. på grund av interkommunalersättning, skolskjuts, pedagogiska måltider.
Förvaltningschef Helena Svensson redogör för sitt förslag till nämnden att äska pengar för del av budgetunderskott som förvaltningen inte kunnat förutse
samt arbetsmiljö-främjande åtgärder.
-

På grund av att Migrationsverket avslutat asylboende/förläggningar i
snabbare takt än tidsplan så har förvaltningen inte kunnat minska antal
personal/lärare i samma takt som eleverna försvunnit.

-

Förvaltningen kommer att få betala interkommunal ersättning retroaktivt
för ht 2016, då elev inte tidigare varit folkbokförd i Borgholms kommun
och elev placerats av en annan kommun fick inte utbildningsförvaltningen
kännedom om eleven förrän 23 december 2016.

-

Att förbättra skolledarnas och personalens arbetsmiljö genom att minska
antalet medarbetare per chef. Behoven har visat sig genom bland annat
Arbetsmiljöverkets inspektion, enkät om arbetsbelastning, medarbetarenkät samt genomförda avslutningssamtal.

Detta har bidragit till underskott i utbildningsförvaltningens budget för 2017
och söker därför extra medel för innevarande budget år.
Ledamöter ställer frågor bl.a. om Lotsen, finns det möjlighet att söka medel
för kringkostnader, konsekvensanalysen i samband med juni mötet efterfrågas, vad händer med personal när avtalet med Skolverket avslutas?
Jan Erik Carlsson informerar att behovet av kompetenscentrum för nyanländas lärande kommer att finnas kvar efter skolverkets satsning, i dagsläget
kan vi inte svara på omfattningen av verksamheten hösten 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2017

Utdragsbestyrkande
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53-63

Arbetsutskottets förslag till beslut den 11 maj 2016 § 52
Budget uppföljning april 2017 (tabellform)
Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

ställa sig bakom förslaget om tilläggsäskande enligt tjänsteskrivelse
daterad 8 maj 2017.

att

i samband med redovisning av tertialbokslut 1 ge förvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

ställa sig bakom förslaget om tilläggsäskande enligt tjänsteskrivelse
daterad 15 maj 2017.

att

i samband med redovisning av tertialbokslut 1 ge förvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning samt att lämna ett förslag på
åtgärder för att uppnå balans under 2017.

Utredning av Utbildningsförvaltningens centrala organisation i Borgholms kommun
Lennart Andersson (S) redogör för förslaget.
Utbildningsförvaltningens ekonomi och dess uppföljning görs idag av kommunens ekonomiförvaltning. Utbildningsförvaltningen/Utbildningsnämnden har
ansvar för budget och att vidtaga åtgärder i verksamheten som påverkar förvaltningens ekonomiska resultat. Idag saknas det insyn från Utbildningsnämnden hur denna uppföljning sker och hur vidtagna åtgärder beslutas
samt hur åtgärderna förväntas påverka resultatet. I utredningen skall det visas hur samspelet mellan förvaltningarna och Utbildningsnämnden ska fungera i den framtida organisationen. I samband med utredningen ska hela förvaltningens stödfunktioner också belysas.
-

Behov av kompetens.

-

Utvärdera nuvarande kompetens.

-

På vilket sätt motsvarar nuvarande kompetens behovet.

-

Föreslå organisation och bemanning/tjänster utefter behov.

-

Föreslå hur och tidplan för eventuell ny organisation.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut den 11 maj 2017 § 52.
Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

uppdra till Utbildningsförvaltningen att utreda Utbildningsförvaltningens centrala organisation i Borgholms kommun.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

uppdra till Utbildningsförvaltningen att utreda Utbildningsförvaltningens centrala organisation i Borgholms kommun.

_____________________________
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Handläggare

Datum

Beteckning

2017-05-15

2016/19-640

Ert datum

Er beteckning

1 (3)

Kim Jakobsson
Stabschef
Utbildningsnämnden

Budget 2017
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden
 att tilläggsäska 742 tkr till innevarande budgetår för att kompensera
lönekostnader kopplat till asylsökande barn och elever
 att tilläggsäska 218 tkr till innevarande budgetår för att kompensera
retroaktiv interkommunal ersättning gällande föregående budgetår
 att tilläggsäska 572 tkr till innevarande budgetår för utökning av
skolledarorganisation inför läsår 17/18
Ärendet
I Borgholms kommuns budgetprocess finns möjlighet att tilläggsäska medel
under pågående budgetår, för kostnader som nämnderna inte kunde förutse när
budget lades. Tanken är inte att äska för alla eventuella underskott, men att
kostnader som man inte hade kännedom om vid årets start och därmed kunnat
undvika genom effektivisering, kan tilläggssäskas på detta sätt. Det tertialbokslut
som görs efter april månad är inte klart ännu, men nedanstående kostnader har
utbildningsförvaltningen identifierat, och föreslår nämnden att tilläggsäska.
Personalkostnader för asylsökande barn och elever
Under vår- och höstterminen 2016 hade Åkerboskolan ett stort antal nyanlända
barn och elever där den övervägande majoriteten var asylsökande och boende
på förläggningarna på Grankullavik-, Hälludden- och Löttorps camping. För att
möta denna utmaning rekryterade utbildningsförvaltningen personal inom
förskola, fritidshem och grundskola.
I augusti 2016 hade Åkerboskolan ca. 70 asylsökande elever i grundskolan
utöver ordinarie elevantal på ca. 160 elever. Norra rektorsområdet hade
dessutom ca. 30 asylsökande barn i förskolan. I november var ca. 60 av de
asylsökande eleverna och ca. 20 av de asylsökande barnen kvar.
Migrationsverket meddelade i december att förläggningarna skulle avslutas under
vårterminen vid olika tillfällen. Åkerboskolan var tvungna att säkra att det skulle
finnas lärarkompetens när eleverna kom tillbaka efter jullovet och beslutade då
att förlänga den visstidsanställda personalens anställningar med tre månader.

Postadress

Telefon

Telefax

e-mail / www

helena.svensson@borgholm.se
0485-88110
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Migrationsverket snabbade upp sin tidsplan och avslutade en stor del av sina
platser under jullovet. När vårterminen började hade en stor del av eleverna
flyttats till andra kommuner och under februari flyttades ytterligare en del elever
till andra kommuner. Det var då mindre än 10 elever kvar på Åkerboskolan.
Barnomsorgen hade en motsvarande minskning främst under jullovet.
Då antalet asylsökande elever och barn minskade i hög omfattning på kort tid
blev konsekvensen att det under första kvartalet 2017 fanns högre
personalkostnader än vad det fanns finansiering för. Personalstyrkan har använts
som stöd i ordinarie verksamhet och mot de asylsökande elever som fanns kvar
men skulle inte har förlängts om skolan visste att antal asylsökande elever skulle
minska så snabbt. Aktuell personal består av 12 tjänster på olika
tjänstgöringsgrader och uppgår till en kostnad på 742 tkr mellan 1 januari och 31
mars 2017.
Interkommunal ersättning
Under höstterminen 2016 folkbokfördes en elev i Borgholms kommun med
placering på ett HVB-hem i en annan kommun. Placeringen gjordes innan eleven
folkbokfördes i Borgholms kommun. Eleven går i grundsärskolan i anslutning till
sin placering och Borgholms kommun ska betala interkommunal ersättning för
elevens skolgång.
Då eleven inte tidigare varit folkbokförd i Borgholms kommun och eleven
placerats av en annan kommun fick inte utbildningsförvaltningen kännedom om
eleven förrän 23 december 2016.
Borgholms kommun kommer att betala elevens skolgång framöver men har 2017
fått betala retroaktivt för höstterminen 2016 motsvarande 218 tkr. Beloppet skulle
alltså ha belastat 2016 års resultat om fakturan kommit tidigare. Eftersom 2017
års prognos i dagsläget pekar på ett underskott är det önskvärt att lyfta denna
summa från årets resultat.
Utökning av skolledarorganisation
Utbildningsnämnden har inför budget 2018 äskat en utökning av
skolledarorganisation motsvarande 2,0 tjänster. Syftet med utökningen är att
förbättra skolledarnas och personalens arbetsmiljö genom att minska antalet
medarbetare per chef. Behoven har visat sig genom bland annat
Arbetsmiljöverkets inspektion, enkät om arbetsbelastning, medarbetarenkät samt
genomförda avslutningssamtal. Dessutom är 2,8 av utbildningsförvaltningens
befintliga skolledartjänster tillsatta med tillförordnade tjänster.
För att kunna starta processen med att minska antal medarbetare per chef och
tillsätta ordinarie tjänster inför läsåret 17/18 behöver rekryteringsprocessen
komma igång under vårterminen 2017. Utbildningsförvaltningen behöver därför
tilläggsbudget för 1,7 skolledartjänster under höstterminen vilket motsvarar 572
tkr.
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Utbildningsförvaltningen

Helena Svensson
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Kim Jakobsson
Stabschef
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Dnr 2016/185-048 KS

Gulddeltagaravtal 2016, Ölands Skördefest.
Ölands Skördefest efterfrågar genom faktura om kommunen även för år 2017
vill teckna huvuddeltagaravtal om 60 tkr plus annonsskatt och moms. Kommunen har tecknat avtal varje år från år 2011.
I kommunstyrelsens internbudget 2017 finns reserverade medel.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

även för år 2017 teckna huvuddeltagaravtal med Ölands Skördefest
enligt tidigare överenskommelse.

Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto 1010-1300.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011/208-552 KS

Godkännande av utbyggnadsprogram; utbyggnad Byxelkroks hamn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-02 § 34 att låta undersöka möjligheten att tidigarelägga en del av investeringen i Byxelkroks
hamn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2017-05-09 § 198 att EUansökan inlämnats för projektet att uppföra vågbrytare i Byxelkroks hamn.
Vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Lennart Bohlin för framtaget förslag till utbyggnadsprogram för Byxelkroks
hamn.
Behovet av en utbyggnad av Byxelkroks hamn finns uttalat i flera utredningar
och har diskuterats under lång tid. De åtgärder som föreslås i följande dokument är baserade på tidigare beslut och gällande vattendom. Utbyggnaden i
sin helhet är av största betydelse för att ge den befintliga hamnen ett skydd
och en teknisk standard för att i första hand klara dagens krav men också
motstå framtida påfrestningar i form av hårdare väder och eventuell höjning
av vattennivån. Utbyggnaden ger också betydande utvecklingsmöjligheter,
som kan analyseras och beslutas under arbetets gång.
I samråd med ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har Lennart
Bohlin tillsammans med Hans Johannesson och konsulten Anders Adebrant
gjort en analys av gällande vattendom efter kort samråd med företrädare för
länsstyrelsen. Fyra protokollförda projektmöten har genomförts. Nedan följer
gruppens förslag, hur en utbyggnad av hamnen kan ske inom tidsramen för
gällande vattendom. Dock krävs en ändring eller ny vattendom för två av delbesluten, varvid en ansökan måste upprättas och inges till Vattendomstolen
snarast.
Förslaget till ändring av den i domen södra piren föranleds av flera skäl. Den
är alltför dyr. Den är inte anpassad till den befintliga miljön av småskalighet.
Den har en riktning, som innebär, att den uppfattas som störande i utblicken
från norr. Den är, enligt nuvarande färjans behov av plats för vändning, fel lokaliserad i norra delen.
Efter samrådet med länsstyrelsen konstateras, att varje delbeslut gäller var
för sig men att det inte finns utrymme för avvikelser inom respektive delbeslut
med anledning av vattendomens utformning.
Utbyggnadsprojektet kan påbörjas, efter att följande villkor uppfyllts:
A. Förslag till kontrollprogram ska inges till tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) för godkännande, senast två månader innan arbetet beräknas påbörjas.
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B. Innan arbetena påbörjas, ska kommunen samråda med Sjöfartsverket och
Transportstyrelsen.
C. Kommunen ska erlägga en fiskeavgift om 140 000 kr till havs- och vattenmyndigheten senast, då tillståndet enligt domen tas i anspråk.
D. Arbetena i vatten kan i princip bara bedrivas mellan 1 oktober och 1 april.
Samtliga åtgärder sker inom det området som omfattas av vattendomen. Befintliga tekniska bedömningar och till domen hörande miljökonsekvensbeskrivning förutsätts kunna fortsatt gälla för arbetenas utförande. Det ska därför inte behövas någon ny miljökonsekvensbeskrivning för det nya utförandet
av den södra vågbrytaren. Däremot måste utformningen prövas i ny, alternativt ändring av, gällande vattendom.
Inledningsvis har gruppen prövat möjligheten att utesluta förlängningen av
norra vågbrytaren/piren för att begränsa omfattningen och därmed kostnaden
för projektet. Det har dock visat sig, att begränsningen medför stora negativa
konsekvenser för framtida användning, såväl för möjlig färjetrafik som för
hamnens funktion som nödhamn
Efter genomgång med skeppare Ottosson (färjan) och hamnkapten Niklasson så föreslås omfattningen av utbyggnadsförslaget enligt framtagna skisser.
Preliminärt förslag till kontrollprogram för grumling av vatten är upprättat och
kan inges till länsstyrelsen omedelbart efter att beslut fattats.
Förslaget med redovisade etapper.
1. Utfyllnad
Utfyllnaden sker helt enligt gällande vattendom och kan påbörjas efter att villkoren 1-4 ovan är uppfyllda, vilket kan ske under hösten i år, under förutsättning av erforderliga politiska beslut och godkännande av länsstyrelsen.
Arbetet bedöms kunna utföras ”i egen regi” inom ramen för gällande ramupphandlingar.
Allt material för utfyllnaden är sk inert material av berg och sten från byggoch ledningsarbeten inom kommunen samt delar av massorna, som ligger i
upplag vid flyg-fältet. Stenen vid Triangeln i Borgholm kan användas för ny
strandskoning och förstärkning av norra piren enligt punkt 2.
Projektering med beskrivning och erforderliga ritningar kan påbörjas direkt efter beslut.
Tider: Det är möjligt att arbeta mellan 2017-10-01 och 2018-04-01
Kostnader: Preliminär bedömd kostnad 11 mkr. Mer noggrann kostnadsberäkning kan ske först i samband med erforderlig projektering.
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Studie för gestaltning/miljö m m bör påbörjas snarast och utföras med egen
personal.
2. Förstärkning norra piren
Norra piren måste förstärkas och breddas, dels för att skydda befintlig konstruktion och dels för att möjliggöra transportväg för etapp 3.
Arbetet ingår inte i gällande vattendom utan kan utföras efter ”anmälan om
vattenverksamhet” på grund av skaderisk på befintlig pir till länsstyrelsen.
Anmälan upprättas efter att beslut om att utföra arbetet tagits.
Arbetet bedöms kunna utföras ”i egen regi” inom ramen för gällande ramupphandlingar.
Stenen vid Triangeln i Borgholm kan användas för ny strandskoning och förstärkning av norra piren enligt punkt 1.
Tider: Det är möjligt att arbeta mellan 2017-10-01 och 2018-04-01 därefter i
samband med etapp 3 under hösten 2018.
Kostnader: Preliminär bedömd kostnad 1 mkr. Mer noggrann kostnadsberäkning kan ske först i samband med projektering.
3. Ny vågbrytare mot norr
Utförs helt enlig gällande vattendom.
Större delen av arbetet beräknas kunna ske från landsidan med uppbyggd
tillfällig transportväg enligt punkt 2.
Material till vågbrytaren anskaffas efter hand och kan utgöras, dels av lämpligt inert material från egna arbeten inom kommunen, dels av granitblock från
fastlandet. Alternativ med tillverkade betongblock bör undersökas. Norra piren och vågbrytaren är den del av hamnen som utsätts för störst påfrestning i
samband med stormar från nordost.
Arbetet kan utföras som en kombination av arbeten i egen regi och upphandlad entreprenad.
Tider: Det är möjligt att arbeta mellan 2018-10-01 och 2019-04-01.
Kostnader: Preliminär bedömd kostnad 12 mkr. Mer noggrann kostnadsberäkning kan ske först i samband med projektering.
4. Ny vågbrytare mot söder
Föreslaget utförande avviker från gällande vattendom.
Ansökan om ändring av vattendomen upprättas omgående, efter att beslut
om utbyggnad fattats.
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Större delen av arbetet beräknas kunna ske från landsidan med transportväg
på vågbrytaren.
Material till vågbrytaren anskaffas efter hand och kan utgöras, dels av lämpligt inert material från egna arbeten inom kommunen, dels av granitblock från
fastlandet.
Arbetet kan utföras som en kombination av arbeten i egen regi och upphandlad entreprenad. Den södra vågbrytaren utsätts inte för lika stora belastningar som den norra, varför ett enklare utförande bör vara möjligt.
Den nya utformningen och placeringen av den södra vågbrytaren bör betyda
mindre eventuell påverkan på stranden söder om vågbrytaren, än om den
hade byggts enligt gällande vattendom.
Tider: Det är möjligt att arbeta mellan 2019-10-01 och 2020-04-01.
Kostnader: Preliminär bedömd kostnad 13 mkr. Mer noggrann kostnadsberäkning kan ske först i samband med projektering.
5. Ny pålad brygga
Föreslaget utförande avviker från gällande vattendom.
I vattendomen ingående flytbryggor ersätts av en längsgående pålad brygga i
likhet med de bryggor, som byggts i Stora Rör och Borgholm. En öppen
hamnbassäng med bra skydd mot ”oväder” ger utrymme för framtida lösningar, som kan utföras utan prövning genom vattendom.
Arbetet kan utföras som en kombination av arbeten i egen regi och upphandlad entreprenad.
Tider: Det är möjligt att arbeta mellan 2020-10-01 och 2021-04-01.
Kostnader: Preliminär bedömd kostnad 8 mkr. Mer noggrann kostnadsberäkning kan ske först i samband med projektering.
Total uppskattad kostnad för projektet: 45 mkr

Vid sammanträdet noteras att beslut om inlämnande kontrollplan och transport av fyllnadsmassor bör tas av kommunstyrelsens arbetsutskott vid dagens sammanträde för att på så förkorta handläggningstiden.
Vidare konstateras att ett minskat förslag till utbyggnadsalternativ ska presenteras till kommunstyrelsens sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
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att

godkänna att kontrollprogram inges till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Kalmar län.

att

godkänna transport av fyllnadsmassor från Triangeln till Rullbackarna
om en kostnad av 175 tkr, inom budgeterade medel.

att

godkänna projekteringskostnad om 50 tkr, inom budgeterade medel.

att

uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag på sammanhållande projektgrupp till kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-29.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna utbyggnadsprogram för Byxelkroks hamn. Till sammanträde ska finnas ytterligare ett alternativt förslag till utbyggnad att ta
ställning till.

_____________________________
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Lennart Bohlin <lennart.bohlin@telia.com>
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Marie-Louise Johansson
ma2-konsult@swipnet.se; Hans Johannesson; Ida Dessin
Byxelkroks hamn
Ny vågbrytare alt 2.pdf

Hej!
Skickar alternativet utan yttre vågbrytare med tillhörande pirhuvuden!
Förslaget innebär följande nackdelar jfr huvudförslaget.
1.
2.
3.
4.

Skyddet för nordliga och västliga vindar blir betydligt sämre med risk för vågrörelser i hamnen.
Nuvarande färja som trafikerar Oskarshamn kan inte vända i hamnen.
Framtida färjetrafik begränsas till mindre fartyg än vad som är möjligt med huvudalternativet.
Hamnens funktion som nödhamn blir också sämre i och med att inloppet kan vara svårare att passera vid
hårt väder.

Hur mycket billigare det blir med detta alternativ är svårt att bedöma men ca 15 ‐20 mkr är troligt med hänsyn till
kostnader att bygga på större djup och möjlighet att välja något enklare konstruktion för det södra pirhuvudet.
Hälsningar
Lennart B

Klick a här om du v ill hämta bilder.
A utomatisk hämtning av den här bilden från
Internet stoppades för att sk y dda din
integritet.

Virusfritt. www.avast.com
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Handläggare

Ida Dessin
Mex

KS

Tillsättande av arbetsgrupp för koordinering av uppdrag som rör
Byxelkroks hamnsutbyggnad
Förslag
- att tillsätta en arbetsgrupp som har till syfte att bevaka kopplingar mellan
olika utredningar och frågeställningar inom ramen för utbyggnad och planering
av hamnen Byxelkrok
- att Lennart Bohlin SBN ordförande, Ida Dessin och Kristian Sjövall MEX,
Hans Johannesson BEAB samt Kennet Niklasson tillfrågas om att ingå i
gruppen
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2017-08-15 uppdrogs åt
Lennart Bohlin och Ida Dessin att till nästa möte lämna förslag på en
arbetsgrupp som har till syfte att bevaka kopplingen mellan flera nu
pågående utredningar och projekt angående Byxelkroks hamn.
Som svar på uppdraget föreslås följande medlemmar ingå i gruppen:
Lennart Bolin ordförande SBN
Kristian Pettersson Sjövall MEX
Ida Dessin MEX
Hans Johannesson BEAB
Kennet Niklasson hamnkapten
Bedömning
Arbetsgruppens breda sammansättning förväntas innebära att den samlade
nyttan av utredningsarbete kommer att öka jämfört med om utredningar och
delprojekt pågår utan en sådan samordning.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Lars-Gunnar Fagerberg
T f kommunchef

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

Ida Dessin
Mex

e-mail / www

Ida.Dessin@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Dnr 2017/194-315 KS

Förslag till Parkeringsnorm och Parkeringsköpspolicy för Borgholms
kommun.
I tjänsteskrivelse 2017-07-31 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- fastställa föreslagen parkeringsnorm och parkeringsköpspolicy;
- besluta att införa parkeringsköp;
- bestämma parkeringsköpsavgiften till 0,2 prisbasbelopp per bilplats vid
varje tid gällande pris-basbelopp:
- parkeringsköp ska gälla och börja tillämpas från och med 2017-08-01
- uppdra till kommunledningskontoret att teckna avtal om parkeringsköp
samt
- att parkeringsköpsavgiften reserveras i balansräkningen för framtida
byggnationer av parkering.
Av skrivelsen framgår att en fastighetsägare är skyldig att på eller inom den
egna fastigheten anordna utrymme för fordonsparkering för boende, för de
som arbetar där eller för besökare. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i
samband med bygglovsansökan om antalet erforderliga parkeringsplatser för
berörd fastighet. En fastställd parkeringsnorm ska tjäna som riktlinje för
nämndens beslut.
När det finns svårigheter att anordna tillräckligt antal parkeringsplatser inom
aktuell fastighet kan så kallat parkeringsköp tillämpas för att möjliggöra fler
parkeringsplatser. Parkeringsköp innebär här att kommunen civilrättsligt förbinder sig att tillhandahålla erforderligt antal parkeringsplatser i närheten mot
en fastställd avgift. Platserna kan sedan förhyras av den ansökande fastighetsägaren på marknadsmässiga villkor.
Omfattningen av det utrymme som krävs vid bygglovsprövningen bestäms
lämpligen med utgångspunkt i de allmänna riktlinjer för parkering som kommunen har antagit och som slutligen bestäms i detaljplan.
Förslaget i korthet
En fastighetsägare är skyldig att på eller inom den egna fastigheten anordna
utrymme för fordonsparkering för boende, för de som arbetar där eller för besökare inom fastigheten. Bestämmelserna om krav på parkeringsutrymmen
finns i 8 kap. 9 § plan- och bygglagen [2010:900 (PBL)] och innebär att
kommunen vid nybyggnation ställer krav om tillskapandet av erforderligt antal
parkeringsplatser inom fastigheten. Vid om- och tillbyggnad av en fastighet
får kommunen i skälig omfattning kräva tillskapandet av ytterligare parkeringsplatser inom fastigheten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i samband med bygglovsansökan om
antalet erforderliga parkeringsplatser för en viss fastighet utifrån en för kommunen fastställd parkeringsnorm. Skulle samhällsbyggnadsnämnden finna
att antalet parkeringsplatser enligt gällande parkeringsnorm inte uppfylls så
ska bygglovsansökan avslås.

Utdragsbestyrkande
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Det kan i vissa fall vid ny-, till- eller ombyggnad finnas svårigheter att anordna tillräckligt antal parkeringsplatser inom den egna fastigheten. När så
inte är möjligt och kommunen tillåter så kan så kallat parkeringsköp tillämpas
som en kollektiv lösning för att möjliggöra parkeringsplatser.
Parkeringsköpet innebär en ekonomisk samverkan där fastighetsägare deltar
finansiellt i anordnandet av en gemensam parkeringsanläggning för flera fastigheter. Parkeringsköpet är en civilrättslig överenskommelse mellan kommunen och berörda fastighetsägare som innebär att kommunen erhåller ett
engångsbelopp för varje parkeringsplats som ställs till förfogande enligt avtalet. Kommunen förbinder sig att tillhandhålla erforderligt antal parkeringsplatser i nära anslutning till fastigheten. Dessa platser kan sedan förhyras av fastighetsägaren på marknadsmässiga villkor.
Förslaget till parkeringsköp innebär att fastighetsägare vid ny-, till- eller ombyggnad ska erbjudas möjlighet till parkeringsköp på de villkor som fastställs
av kommunen i en parkeringsköpspolicy. Kommunen tillhandahåller erforderligt antal parkeringsplatser i enlighet med ett parkeringsköpavtal. Parkeringsköpsavtal ska handläggas av kommunledningskontoret. Parkeringsköpspolicyn ska gälla och börja tillämpas från och med 2017-08-01.
Samhällsbyggnadsförvaltningens beredning
I Plansam 2017-05-19 framhölls att vid bedömningen av parkeringsbehovet
finns det anledning ta hänsyn till att behov och tillgång på parkeringsplatser i
Borgholms kommun till stor del styrs av säsongsvariationer på platsen. Därför revideras normen för flerbostadshus till mellan 0,2–1,1 bpl per lägenhet
och avgiften vid parkeringsköp revideras till 0,2 prisbasbelopp per bilplats, för
närvarande 8 960 kr.

Vid dagens sammanträde föreslås att parkeringsköpsavgiften höjs till 0,5
prisbasbelopp för att mera spegla kostnaden för anläggande av parkeringsplats.
Proposition
Vid propositionsställandet på höjning av parkeringsköpsavgiften till 0,5 prisbasbelopp finner ordföranden att arbetsutskottet bifaller höjningen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

fastställa föreslagen Parkeringsnorm och Parkeringsköpspolicy för
Borgholms kommun.

att

införa parkeringsköp.

att

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

parkeringsköp ska gälla och börja tillämpas från och med 2017-08-01.

att

uppdra till kommunledningskontoret att teckna avtal om parkeringsköp.

att

parkeringsköpsavgiften reserveras i balansräkningen för framtida
byggnationer av parkering.

_____________________________
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➢

Syfte

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

➢

Ansvar

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

➢

Användning

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

➢

Behovstal vid bostadshus

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

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

➢ Avgift per bilplats
Fastighetsägare/byggherre som enligt parkeringsnormen är skyldig att tillhandahålla visst antal
parkeringsplatser men ej kan fullgöra denna skyldighet ska ingå avtal om parkeringsköp. Ingås
avtal med kommunen erläggs en avgift om 0,2 prisbasbelopp per bilplats varmed skyldigheten
enligt parkeringsnormen ska anses fullgjord. Inflytande avgifter ska avsättas för anläggande
av parkeringsplatser. Vid tillämpning av parkeringsköp får kommunstyrelsen besluta om att
ned-sätta avgiftens storlek om särskilda skäl föreligger. (Fotnot: Prisbasbeloppet år 2017 = 44
800 kr; 0,2 prisbasbelopp = 8 960 kr).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enskild
bpl/lgh
2,0
2,0

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

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

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

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

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

6
2,5
0,3

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

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

3.1.8

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

3.1.9

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

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

Vardag
10 – 16

Fredag
16 – 19

Lördag
10 – 13

Natt

55 – 75

55

50

80 – 90
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Besökande
Kontor
Butiker
Industrier
Skolor
Hotell
Restauranger

30
60 – 80
40
60 – 80
90
50
75

70
20
80 – 90
10
10
50
40

40
10
100
5
5
30
60

50
10
10
80
-

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

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

Utom tätort
cpl
4
6
2
0,3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

5.10

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

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

5.11

SOU 1989:23

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

5.12

Parkeringsköpets lagenlighet

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

5.13

Avtal om parkeringsköp

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

86
Sida 21 av 25

6. Parkeringsköpspolicy i Borgholm – förslag
6.1 Parkeringsköp vid bygglov
Vid beviljande av bygglov för ny- eller ombyggnad tillämpas kommunens parkeringsnorm.
Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet bilplatser för verksamheter med olika ändamål på tomtmark. Fastighetsägare/byggherre som enligt parkeringsnormen är skyldig att
tillhandahålla visst antal parkeringsplatser men ej kan fullgöra detta själv, kan genom parkeringsköp istället ”köpa” parkeringsplatser på en annan fastighet. Kommunen kan då avsätta
dessa pengar till att, direkt eller i ett senare skede, anlägga parkeringsplatser i närheten.

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

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

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

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Schema över handläggning
1. Fastighetsägaren/byggherren

Bygglovsansökan med parkeringsutredning
i. Kontaktar KLK för parkeringsköp

2. SBN

Avslår/Beviljar med villkor om parkeringsköp

3. KLK

Dialog med BEAB
i. Ingår avtal med fastighetsägaren

4. SBN

Beviljar bygglov

5. KLK

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

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

Jordabalken (JB) 7 kap.

•

Plan- och bygglag (2010:900) PBL

•

Kommentar till PBL – Didón m.fl.

•

Plan- och bygglag (1987:10) ÄPBL

•

SOU 1968:18 ”Förslag till parkeringslag”

•

SOU 1989:23 ”Parkeringsköp”

•

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

•

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

•

SKL: Cirkulär 1987:180 ”Parkeringsköp”

•

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

•

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

•

Kjell Sollbe: PM om parkeringsköp i Trelleborg 2016-03-15
http://www.trelleborg.se/globalassets/files/tekniskaforvaltningen/administrativaavdelningen/filer/protokoll/2016/2016-04-20/41-bilaga-parkeringskop.pdf
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Förslag till Folkhälsostrategi 2017-2027och Riktlinjer för folkhälsoarbetet 2017-2020.
Folkhälsosamordnare Jhenny Åvik presenterar framtaget förslag till Folkhälsostrategi 2017-2027 och Riktlinjer för folkhälsoarbetet 2017-2020. Strategin
och riktlinjerna har kommunicerats med ledningsgruppen.
Förslaget är en 10-årig strategi med mål som innefattar samtliga åtta nationella målområden samt styrning och uppföljning. Att det är åtta mål istället för
de 11 som finns idag, utgår från delbetänkandet som Kommissionen för jämlik hälsa har lämnat och deras förslag om ändring.
Strategin följs av riktlinjer som gäller i fyra år, med fokus på de prioriterade
målen som är valda för aktuell period, i dagsläget mål 1, 6 och 7. Riktlinjerna
ska också vara till hjälp med att skapa större tydlighet och förståelse för kommunens folkhälsoarbete.
Aktivitetsplanen har inte tagits fram då detta är ett levande dokument och något som behöver tas fram tillsammans till exempel i ett folkhälsoråd.
Det noteras att folkhälsostrategin ska antas av kommunfullmäktige och riktlinjerna i kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta Folkhälsostrategi 2017-2027.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

efter kommunfullmäktiges beslut om folkhälsostrategin anta Riktlinjer
för folkhälsoarbetet 2017-2020.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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FOLKHÄLSOARBETE I BORGHOLMS KOMMUN
Styrdokumentet för folkhälsoarbetet omfattar alla kommunmedborgare i Borgholm och utgör riktlinjer för
arbetet i folkhälsofrågor. Det övergripande målet är att skapa förståelse för folkhälsoarbetet i ett större
perspektiv samt att tydliggöra kommunens mål för att nå det nationella målen om en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen. Dokumentet ska fungera vägledande för nämnder och förvaltningar samt för aktörers
verksamheter. Den innefattar övergripande mål och inriktningar för ett gemensamt folkhälsoarbete och är
skapad utifrån en lokal behovsbild. Den vilar även på globala såväl som nationella och regionala
målsättningar när det gäller folkhälsa och en hållbar utveckling.

Fram till år 2020 ska i Borgholms kommun:
• ett folkhälsoråd tillsättas under år 2017, vars uppgift är att ta fram en aktivitetsplan.
• en aktivitetsplan för folkhälsoarbetet implementeras i kommunens förvaltningar och påbörjas i
verksamheter under år 2018.
• ett folkhälsoforum vara genomfört och utvärderat under år 2018.
• styrning och uppföljning av folkhälsoarbetet vara integrerat i kommunens ledningssystem och vara
anknutet till kommunens olika policydokument under år 2019.
• ett folkhälsoperspektiv vara integrerat i ordinarie verksamheter till år 2019.
• en välfärdsredovisning vara infogat i den kommunala årsredovisningen år 2020.

Mål för folkhälsoarbetet
Folkhälsoarbetet omfattar alla flickor och pojkar, män och kvinnor samt icke-binära som bor och verkar i
Borgholms kommun och utgör grunden för ett framgångsrikt och långsiktigt arbete med folkhälsofrågor. För
perioden 2017-2020 har de folkvalda i Borgholms kommun valt att prioritera tre målområden tagna ur
kommunens 10-åriga folkhälsostrategi. Borgholms kommun har under denna treårsperiod också valt att
arbeta med extra fokus på barn och unga som målgrupp.
De angivna målen under dessa prioriterade områden har sin utgångspunkt i den tidigare folkhälsoplanen
(2012-2015), LUPP-undersökningen1 (2016) när det kommer till behov hos unga samt viss kartläggning
bland olika målgrupper i kommunen. Det har även gjorts en omvärldsanalys utifrån FN:s globala mål, EU:s
folkhälsostrategi, Världshälsoorganisationen WHO samt de nationella och regionala folkhälsomålen. Således
är de antagna målen även anknutna till nationella och internationella mål inom folkhälsa. På så vis arbetar
Borgholms kommun för att nå lokala mål samtidigt så de på sikt även påverkar god folkhälsa globalt.
Integrerat i samtliga målområden ska det finnas ett jämställdhetsperspektiv som innefattar de två
könsnormerna ”kvinna” och ”man” samt icke-binära. Det ska även ske ett systematiskt arbete för att
motverka våld i nära relationer, hedersrelaterat våld samt radikalisering och våldsbejakande extremism.

1

Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken - är en enkät där ungdomar i åk 8 och år 2 på gymnasiet besvarar frågor om sin
levnadssituation.
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Målområde 1 - Det tidiga livets villkor
Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan
under hela livet. Hemmet är en viktig arena för uppväxtvillkor, likaså förskola och skola som fungerar som
viktiga skyddsfaktorer. Psykiska besvär är en av de största orsakerna till ohälsa i befolkningen som helhet. Det
finns goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa bland flickor, pojkar och icke-binära genom tidiga insatser
under uppväxten.
Borgholms kommun strävar efter:
• att vårdnadshavare ska få stöd så att barnen gör medvetna val
• att barn och deras vårdnadshavare ska ha kunskap kring vikten av goda matvanor, från födseln och
framåt
• att det på fritid och under skollov finns aktiviteter och positiva mötesplatser för flickor, pojkar och ickebinära i olika åldrar.
• att flickor, pojkar och icke-binära har möjlighet till friluftsliv, föreningsliv och rörelse i vardagen
•
•
•
•

•
•
•
•

att ha en hälsofrämjande samt giftfri förskola och skola
att få en samsyn och samordning kring arbetet med barn och ungdomar
att samverkan mellan relevanta aktörer för att tidigt fånga upp barn och unga som befinner sig i
riskzon för ohälsa
att tidigt upptäcka beteendeproblem bland barn och ungdomar för att öka förutsättningar att klara
skola
att flickor, pojkar och icke-binära i utsatta livssituationer ska uppmärksammas tidigt och få nödvändigt
stöd
att barn och ungdomar som utsätts eller bevittnar våld i nära relationer ska minska
att minska antalet unga flickor, pojkar och icke-binära som utsätts eller riskerar att utsättas för
hedersrelaterat våld
att arbeta för att familjehemsplacerade flickor, pojkar och icke-binära i kommunen ska få möjlighet till
stöd i större utsträckning

Målområde 6 - Levnadsvanor
Kommunen har ett övergripande ansvar att verka för kommuninnevånarnas bästa vilket inkluderar att
förebygga missbruk av alkohol, tobak och narkotika. Undersökning som Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning, CAN, gjort i länet visar tendenser på att kommuner med större andel lågutbildade
uppvisar en högre nivå av skador och sjuklighet relaterade till tobak och alkohol. Särskilt ungas ANDT-vanor
tenderar vara sämre i kommuner med minst utbyggt förebyggande arbete2. Ett preventivt synsätt ska
genomsyra kommunala verksamheter såsom skola, fritid, socialtjänst, kultur, miljö och hälsa. Borgholms
kommun ska aktivt arbeta förebyggande för att få vuxna att minska användandet av samt att få ungdomar att
avstå från alkohol, tobak och narkotika.
Borgholms kommun strävar efter:
• att minska tillgången till tobak, alkohol, narkotika samt dopningspreparat
• att miljöerna i samband med ungdomsaktiviteter ska vara drogfria
• att ha rökfria utomhusmiljöer
• att alla ska ges förutsättningar att delta i föreningslivet
2

http://www.can.se/contentassets/a5284439b49f4559aa81deae83f5204a/sammanfattning.pdf
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•
•
•

att tillgängliggöra möjligheter till fysisk aktivitet för alla, flickor och pojkar, män och kvinnor samt
icke-binära
att alla flickor och pojkar, män och kvinnor samt icke-binära i kommunen känner att friluftsliv,
föreningsliv och rörelse i vardagen är tillgängligt
att invånarna ska ha kunskap kring vikten av goda matvanor

Målområde 7 - Kontroll, inflytande och delaktighet
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna
för folkhälsan. Brist på inflytande och möjlighet att påverka den egna livssituationen har
ett starkt samband med hälsa och välmående. För att nå det övergripande nationella folkhälsomålet ska
kommunen fokusera på att stärka möjligheten till social och kulturell delaktighet, speciellt för ekonomiskt och
socialt utsatta personer. Insatserna ska också öka barns, ungdomars och äldres möjligheter till inflytande och
delaktighet i samhället. Kommunen ska också arbeta för ett mer jämlikt samhälle där flickor och pojkar,
kvinnor och män samt icke-binära erbjuds samma förutsättningar i samhället.
Borgholms kommun strävar efter:
• att kommuninvånarna ska känna till vad som är på gång inom den kommundel de bor i
• att män och kvinnor, flickor och pojkar samt icke-binära blir tillfrågade om sina synpunkter i olika
frågor och får återkoppling på resultatet
• att göra det lättare för män och kvinnor, flickor och pojkar samt icke-binära i kommunen att delta i
samhällsplanering
• att öka empowerment inom kommunens verksamheter för att öka känslan av delaktighet och
inflytande hos flickor och pojkar, män och kvinnor samt icke-binära.
•
• att skapa nätverk kring ungdomsfrågor för att tillvarata initiativ och idéer samt öka flickors, pojkars
och icke-binäras upplevelse av delaktighet och inflytande
• att erbjuda stöd till vårdnadshavare
•
•
•
•

att arbeta med jämställdhetsintegrering i samtliga förvaltningar och verksamheter
att nå jämställd och jämlik hälsa för alla oavsett könsidentitet
att öka tillgången till kultur för alla
att öka kunskapen bland invånare samt kommunanställda gällande våld i nära relationer och
hederskontext, radikalisering samt våldsbejakande extremism.
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BORGHOLMS KOMMUN - EN DEL AV HELHETEN
Borgholms kommun är en del av Sverige och Sverige är en del av världen. Det som sker lokalt påverkar även
miljö och människor globalt och tvärtom. Därför är det av vikt att i ett folkhälsoarbete utgår från förståelsen
för hållbar utveckling och ett helhetsperspektiv, såväl i politiska beslut som i verksamheter nära medborgare.
Detta för att kunna arbeta för en jämlik hälsa för alla, oavsett resurser. Folkhälsostrategin och folkhälsoplanen
tar också hänsyn till de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. De involverar samtliga målgrupper i
ett samhälle; barn, ungdomar, vuxna och seniorer. Dessa målgrupper inkluderar nyanlända, etablerade samt
funktionsvariabla.
Strategi och plan gällande folkhälsoarbete i Borgholms kommun utgår från lokala behov men bygger även på
globala och nationella såväl som regionala folkhälsomål. Nedan följer en kort presentation av dessa, vilken
den lokala planen anknyter till.

Agenda 2030, FNs globala mål för hållbar utveckling
Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för
hållbar utveckling. Agenda 2030 är en handlingsplan för människor, planeten och välståndet. Världens länder
har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt
arbete för alla, med hänsyn till olika nivåer av nationell utveckling och kapacitet. Agenda 2030 visar på
omfattningen och ambitionen för denna nya universella agenda.
Målet med Agenda 2030 är att mobilisera de medel som krävs för att:
• sluta fattigdom och hunger i alla dimensioner
• skydda jorden mot nedbrytning, bl.a. genom hållbar konsumtion och produktion, hållbar hantering av
naturresurser och brådskande åtgärder mot klimatförändringarna, så att den kan stödja dagens och
kommande generationers behov.
• säkerställa att alla människor kan njuta av välmående och uppfyllande liv och att ekonomiska, sociala och
tekniska framsteg sker i harmoni med naturen
• främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen som är fria från rädsla och våld.
• de mänskliga rättigheterna ska skyddas samt jämställdhet ska främjas
Målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den
ekonomiska, sociala och miljömässiga. Agendans ska genomföras genom ett återuppbyggt globalt partnerskap
för hållbar utveckling baserad på en anda av förstärkt global solidaritet. Inriktningen är särskilt på de fattigas
och sårbaras behov och med deltagande av alla länder, alla intressenter och alla människor3.

Barnkonventionen
FN:s konvention om barns rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för flickor och
pojkar och är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna
rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Konventionen definierar vilka rättigheter som bör
gälla alla barn i hela världen, i alla samhällen oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller
andra särdrag. Konventionen understryker också föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för
barnet men tilldelar också staten ett ansvar att skydda barnet mot vanvård utnyttjande och övergrepp4 .

3

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

4

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/
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Den innehåller 54 artiklar och det finns fyra grundläggande och vägledande principer:
1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde
2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
3. Alla barn har rätt till liv och utveckling
4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad5
För att stärka barns rättigheter i Sverige godkände regeringen år 2010 en strategi som utgår från de
mänskliga rättigheterna. Bland annat ska all lagstiftning stämma överens med Barnkonventionen, det ska
finnas förutsättningar för flickor och pojkar att uttrycka sina åsikter och vårdnadshavare ska erbjudas stöd i
sin föräldraroll6 .

EU:s folkhälsostrategi
Genom Sveriges medlemsskap i EU finns även unionens folkhälsostrategi att ta hänsyn till. bidrar till Europa
2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla, eftersom friska invånare är en förutsättning för att målen
ska nås. Folkhälsostrategin ”Tillsammans för hälsa” 2014–2020 har fyra övergripande mål för att bidra till en
smart och hållbar tillväxt för alla: (1) främja hälsa, förebygga sjukdomar och verka för miljöer som underlättar
en hälsosam livsstil. Detta genom principen att hälsofrågor ska beaktas inom alla politikområden. Det andra
(2) målet är att skydda EU-invånarna mot allvarliga internationellla hot mot hälsan. Det tredje (3) är att bidra
till innovativa, effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystem samt fyra (4) att förbättra tillgången till bättre
och tryggare hälso- och sjukvård7 .

Världshälsoorganisationen, WHO
definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara
frånvaro av sjukdom eller svaghet”. Det är en grundläggande rättighet för varje människa, oberoende
etnicitet, religion, politisk övertygelse, ekonomiskt eller socialt tillstånd. Hälsan hos alla människor är
grundläggande för att uppnå fred och säkerhet och är beroende av det fulla samarbetet mellan individer och
stater. En stat som uppnår ett främjande och ett skydd av hälsan är av värde för alla. Information och aktivt
samarbete från allmänheten är av yttersta vikt för att förbättra människors hälsa. Regeringarna har ett ansvar
för folkens hälsa som endast kan uppfyllas genom att vidta adekvata hälso- och sociala åtgärder8.

5

https://unicef.se/barnkonventionen

http://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/2a26913591f24fee99b910d3ceac4bd1/strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-isverige-s2010.026
6

7

https://ec.europa.eu/health/programme/policy_sv

8

http://www.who.int/about/mission/en/
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Sveriges nationella folkhälsomål
År 2003 beslutade Sveriges riksdag att anta nationella folkhälsomål för att skapa ett mer systematiskt
folkhälsoarbete på olika nivåer. För tillfället arbetar Kommissionen för jämlik hälsa fram ett slutbetänkande
gällande det nationella folkhälsopolitiska ramverket9.
Det nationella målet med folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela
befolkningen. Prioriterat bör vara ett långsiktigt och tvärsektionellt arbete inom området.
Kommissionen säger att:
”grundläggande för en god och jämlik hälsa är att skapa mer jämlika förutsättningar för alla – oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk bakgrund eller geografisk hemvist. Detta
kräver insatser som direkt kan påverka människors vardagliga liv, deras villkor, möjligheter och miljöer.
Insatserna måste göras över ett brett spektrum av livsområden. För att nå uppsatta mål i
folkhälsopolitiken är det viktigt med väl fungerande styrning och uppföljning av verksamheter som
påverkar en god och jämlik hälsa, styrning och organisering som ger bättre förutsättningar att verka för
mer jämlika livsvillkor” (SOU 2017:4).
Förslaget som Kommissionen för jämlik hälsa har gällande den nationella folkhälsoplanen är uppbyggd av
åtta målområden. Dessa målområden omfattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den
svenska folkhälsan.
1
2
3
4
5
6
7
8

Det tidiga livets villkor
Kompetens, kunskap och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomst och försörjning
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
Hälso- och sjukvård

Sverige har också sedan 2016 ett samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO) där syftet med strategin
är att bidra till genomförandet av den svenska utvecklingspolitiken samt att understödja svensk hälsopolitik.
Detta är i linje med Sveriges politik för global utveckling (PGU) samt FN:s globala mål för hållbar utveckling,
Agenda 2030. Samarbetet ska genomsyras av tre tvärgående perspektiv: rättighets-, jämlikhets- och
jämställdhetsperspektivet och sträcker sig till år 201910.

Kontakt:
Folkhälsosamordnare Jhenny Åvik
Tel vxl: 0485-88 000
E-post: jhenny.avik@fryshuset.se

9

Delbetänkande finns på: http://kommissionjamlikhalsa.se/publikationer

10

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/internationellt-samarbete/who-samarbete/
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DEFINITIONER
Barnkonventionen - syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få
komma till tals. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Antogs
av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de
första länderna. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att
förverkliga den.
Folkhälsa - det samlade hälsotillståndet för människor inom ett avgränsat, geografiskt område. Begreppet
beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet hos en befolkning och handlar om levnadsvanor, hälsorisker och
skyddsfaktorer. Folkhälsa innefattar även befolkningens åldersstruktur, ärftliga förhållanden och resurser i
samhället, så som hälso- och sjukvård, samhällsservice (t.ex. skola, socialtjänst) samt övergripande
samhällsplanering. Folkhälsa är ett samspel mellan grundläggande levnadsförhållanden, individens livsstil
samt förutsättningarna att fatta hälsoriktiga beslut.
Folkhälsoarbete - ett organiserat arbete riktat till individ, befolkningsgrupper och samhälle. Det syftar till
att minska hälsoklyftor genom att främja hälsa och förebygga sjukdom, vilket görs utifrån kunskaper om vad
som håller människor friska. Arbetet innehåller målinriktade insatser som bygger på policys och
målformuleringar antagna av politiken. Åtgärder är inriktade på att skapa förutsättningar och miljöer som
främjar individers hälsa. Det handlar även om att förmedla kunskaper och öka medvetenhet om samband
mellan levnadsvanor och hälsa.
Förälder - person som har barn
Hedersrelaterat våld - hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv bestämma
partner. Utmärker sig genom kollektiva uttryck. (Heder - en del av en traditionell familjeideologi, vilken
dikterar villkor för [kvinnors] sexualitet och familjeroll.)
Hållbar utveckling - innefattar flera perspektiv inom tre olika områden; ekonomi - som är kopplat till
ekonomiska resurser, tillväxt och utveckling; ekologi - som handlar om yttre miljöförhållanden som vatten luft,
naturresurser och människans samspel med dessa samt; det sociala - människors behov, utveckling samt sociala
resurser. Ingen av dessa områden är överordnad de andra eller kan ses som ett eget system. De är tillsammans
beroende av varandra, d.v.s. om det sker en ohållbar utveckling inom ett område så påverkas de andra. En
hållbar utveckling förutsätter långsiktighet, en helhetssyn samt ett globalt perspektiv11.
Hälsa - något som skapas i rörelse och i relation mellan individ, omgivning och samhälle. Det handlar om
fysiska, personliga och sociala resurser för individ och samhälle - det är alltså inte ett mål att eftersträva. Att
uppleva god hälsa innebär en möjlighet att identifiera och realisera önskningar, tillfredsställa behov samt
klara fysisk och social miljö. Världshälsoorganisationen har följande definition av hälsa: Hälsa är ett tillstånd av
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp.
Hälsans bestämningsfaktorer - sådant som påverkar människors hälsa. Vissa bestämningsfaktorer går
att påverka, t.ex. levnadsvanor i form av bruk av tobak, alkohol och narkotika, livsstilsfaktorer som individen
själv kan påverka. Ålder, kön och arv är givna faktorer som inte går att ändra. Många bestämningsfaktorer
ligger utanför den enskilda människans kontroll och påverkas framförallt av politiska beslut eller andra
övergripande samhällsfaktorer. Det kan vara t.ex. demokrati, delaktighet, jämlikhet och ett fungerande
välfärdssystem, bostadsplanering, trafikmiljö och arbetsmiljöer.

11

Världskommissionen för miljö och utveckling. (1988) Vår gemensamma framtid. Stockholm: Bokförlaget Prisma och Tidens
Förlag
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Icke-binär - en person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/
man. Kan ibland användas som paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen.
Jämlik hälsa - att utjämna orättvisa skillnader för att ge förutsättningar för en god hälsa, oberoende
inkomst, kön och etnicitet. Insatser ska jämna ut orättvisa skillnader i förutsättningar i livets olika skeden för
att skapa goda görutsättningar för en god hälsa. Detta leder på sikt till ett socialt hållbart samhälle samt visar
hänsyn till grundläggande mänskliga rättigheter12 .
Jämställdhet - innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla
väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla människors
lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen men innefattar även ett
intersektionalistiskt perspektiv.
Levnadsvanor - beteenden i vardagliga aktiviteter som har stor betydelse för hälsoutvecklingen i
befolkningen. Vid förebyggande åtgärder är fokus vanligen på levnadsvanor associerade med mat, fysisk
aktivitet, tobak, alkohol, sömn, sexualitet. Levnadsvanor samspelar med social bakgrund, livsvillkor,
levnadsförhållanden och andra bestämningsfaktorer.
Livsvillkor - förutsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkoren, vilket innefattar t ex utbildning,
sysselsättning, ekonomiska villkor, tillgång till hälso- och sjukvård och möjligheten att vara delaktig och ha
inflytande i samhället.
Mänskliga rättigheter - en allmän förklaring för gemensam norm för alla folk och nationer och syftar till
det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet. Deras lika och obestridliga rättigheter är
grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. Antogs av Förenta Nationernas generalförsamling den 10
december 1948.
Psykisk hälsa - handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan
använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets
normala motgångar.
Radikalisering - ett sociologiskt fenomen där en individ eller en grupp i tilltagande grad uppfattar olagliga
våldsmetoder vara legitima för att uppnå politiska målsättningar.
Samarbete - sker i mellanmänskliga relationer och i det praktiska arbetet. Samarbetar gör vi när vi
tillsammans med den enskilde arbetar med att föra processen framåt
Samordning - strukturen som möjliggör samarbete. En överenskommelse om rutiner som definierar vilka
delar som samarbetet gäller samt hur, när och var samarbetet ska ske.
Samverkan - samlingsbegrepp för samordning och samarbete. Bygger på kriteriet att någon form av
aktivitet överskrider gränser inom eller mellan organisationer.
Social hållbarhet - alla individer får sina rättigheter respekterade. Alla ska på lika villkor erbjudas en
livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.

12

Mer information och rekommendationer kring att minska skillnader i hälsa finns att läsa i rapporten ”Closing the gap in a
generation” eller i rapporten ”Malmös väg mot en hållbar framtid: hälsa, välfärd och rättvisa”.
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Socioekonomiska förutsättningar - socioekonomisk status används som samlingsbegrepp för
utbildningsgrad, yrkesstatus och inkomstnivå. Socioekonomiska förutsättningar har tydliga effekter på
människors hälsa genom de olika förhållanden individer med olika socioekonomisk status lever under.
Individer med hög socioekonomisk status har i genomsnitt bättre hälsa än individer med låg socioekonomisk
status.
Strategi - en diagnos av nuläget, en tydligt upprättad målbild samt en vettig plan för hur målet ska nås.
Tvärsektionellt arbete - ett arbete som sker över verksamhetsgränser mellan olika aktörer men mot ett
gemensamt mål. Att arbeta med samma frågor på flera ställen i kommunen för att klara uppgifter och mål. Ger
ökad inblick i andras arbete samt ökad samverkan, vilket kan leda till att fler förmågor utnyttjas effektivare.
Unga vuxna - med unga vuxna menas personer i åldern 20-24 år
Ungdomar - ungdomar eller tonåringar är äldre barn, 13-19 år
Våldsbejakande extremism - att bejaka och bruka våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska
åsikter och idéer
Vårdnadshavare - är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (det vill säga är juridiskt
ansvariga) för ett barn. Det kan antingen vara en eller båda föräldrarna eller en person utsedd av domstol.
Välfärdsredovisning - välfärdsredovisning är ett verktyg för att styra och följa upp kommunal verksamhet.
Det beskriver medborgarnas välfärd och hälsa och utgör en återkommande analys av förändringar, trender
och hotbilder av folkhälso- och välfärdsutvecklingen i kommunen. Välfärdsredovisningen är ett underlag för
politikers val av insatser och kan stimulera en diskussion kring vägval i den lokala välfärdspolitiken.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR OCH
FRITIDSUTSKOTT

§ 29

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-07

28-31

Dnr 2015/292-869 KS

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

anta Kulturplan Borgholms kommun – 2020
enligt BILAGA

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Bilaga till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts protokoll 2017-06-07 § 29

Förslag

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

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







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




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






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

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

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

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











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

___________________________________________________________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 245

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-13

239-260

Dnr 2017/148-761 KS

Förslag till Borgholms kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Till dagens sammanträde finns upprättat förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Av förslaget framgår att handlingsplanen utgår från av Regeringen antagen
Nationell strategi mot våldsbejakande extremism.
Följande övergripande utgångspunkter ska känneteckna kommunens agerande för att motverka våldsbejakande extremism
● det demokratiska samhället ska värnas.
● kunskapen om våldsbejakande extremism ska öka.
● samordningen ska stärkas och den lokala samverkan ska öka.
● utveckla samverkan och samarbete med civilsamhället.
Handlingsplanen beskriver hur anställda, chefer och medborgare ska agera
vid kännedom om våldsbejakande extremism.
Handlingsplanen är kommunicerad med kommunpolisen och ledningsgruppen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anta Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Borgholms kommuns
handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
1. Inledning
Grunden i det svenska folkstyret är fri åsiktsbildning och en allmän och lika
rösträtt. Det är utifrån denna princip vi bygger vår tilltro till demokratiska
system och respekt för allas lika värde. Det är därför viktigt att ha en beredskap mot krafter som på olika sätt vill påverka dessa grundläggande
värderingar i vårt samhälle.
Det är med utgångspunkt från detta som Borgholms kommun formar denna
lokala handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen
utgår från av Regeringen antagen nationell strategi mot våldsbejakande
extremism.

1.1 Definition av begreppet våldsbejakande extremism
”Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld
som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer”
(Ur samtalskompassen, ett vägledande material från Regeringen om
våldsbejakande extremism.)
Begreppet handlar om personer och grupper som vill skada eller sätta det
demokratiska systemet ur spel, och som inte drar sig för att använda våld
för att uppnå sina syften.
Både material och handlingar kan sägas vara våldsbejakande. I begreppet
ryms därför inte bara öppet våld. Det kan också handla om hot om våld,
handlingar som uppmanar till våld och andra metoder som syftar till att
skrämma till exempel politiker till tystnad och där den underliggande
ideologin kommer från antidemokratisk tankevärld.

1.2. De våldsbejakande miljöerna
Schematiskt kan hoten delas upp i tre huvudgrupper; dels extremer på
höger- respektive vänsterkant och dels religiösa extremister. Till detta bör
också läggas till ”Den ensamme tyste” som kan återfinnas i alla tre
grupperna och som nästan obemärkt kan sitta vid sin dator och
radikalisera.
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2. Övergripande utgångspunkter
Följande övergripande inriktning ska känneteckna Borgholms kommuns
agerande för att motverka våldsbejakande extremism
● det demokratiska samhället ska värnas.
● kunskapen om våldsbejakande extremism ska öka.
● samordningen ska stärkas och den lokala samverkan ska öka.
● utveckla samverkan och samarbete med civilsamhället.

2.1 Mål
Borgholms kommun ska vara en plats utan inslag av våldsbejakande
extremism, rasism, intolerans och andra uttryck som hotar och begränsar
demokratiska möjligheter och rättigheter.

2.2 Övergripande ansvar
Att upprätthålla ett tillåtande klimat är ett gemensamt ansvar för alla som
bor och verkar i kommunen. Ansvaret gäller även föreningar, trossamfund,
organisationer och olika sammanslutningar.
Att värna demokratin är en skyldighet.
2.2.1 Medborgaransvar
Medborgare bör reagera och agera när de får kännedom om våldsbejakande extremism genom att exempelvis informera polisen.
2.2.2 Anställd
Anställd inom Borgholms kommun ska informera närmaste chef samt
säkerhetssamordnaren om hen uppmärksammar tecken på våldsbejakande
extremism. Detta för att förebygga och förhindra att personer rekryteras till
extremistiska grupperingar.
2.2.2 Chef
Chef inom Borgholms kommun är skyldig att känna till den nationella
strategin mot våldsbejakande extremisms syfte och implementera och
regelbundet informera om strategins syfte och mål i den verksamhet hen är
ansvarig för. Chefen är skyldig att agera när anställda eller andra
uppmärksammat att det finns en risk för att personer kan rekryteras till
extremisitiska grupper.
_______
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

§ 87

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-26

79-96

Dnr 2017/49-704 SN

Svar på motion från Per Lublin (nÖP) om sex timmars arbetsdag inom
äldreboenden med bibehållen lön
Bakgrund
Medarbetare som arbetar på särskilda boenden har oregelbunden arbetstid.
Via kollektivavtal är veckomåttet 37 timmar för Kommunals avtalsområde om
man har tjänstgöring dag/kväll och 36,33 timmar om man arbetar natt.
Bedömning
Sex timmars arbetsdag innebär ett veckomått på 30 timmar, med bibehållen
lön för 37 timmar. En del medarbetare skulle få bibehållen lön med tjänstgöring på mindre antal timmar, en del skulle få höja sin tjänstgöringstid och också sin lön motsvarande heltidslön. För Borgholms kommun skulle det innebära en kostnadsökning på ca 10 mkr/år för särskilt boende.
I Göteborgs stad har ett projekt kring sextimmars arbetsdag på Svartedalens
äldreboende, ett särskilt boende med 48 lägenheter för äldre och 68 medarbetare, pågått under 2015-2016 projektet utvärderas av följeforskare och
slutgiltiga resultat ska komma. Personalen upplevde mindre stress men sjukfrånvaron minskade endast med 0,6 %. Liknande projekt har genomförts på
andra ställen i Sverige och det är rimligt att tro att resultaten av medarbetarnas upplevelser sammanfattas på ett liknande sätt med minskad sjukfrånvaro
och minskad stress men till betydligt högre kostnader även om man beräknar
minskade kostnader för sjukfrånvaro. De kvalitativa delarna för de äldre behöver belysas ytterligare.
I Borgholms kommun har flera satsningar för Kommunals avtalsområde
gjorts på senare tid. En del satsningar är genomförda, en del är på gång att
genomföras. Satsningarna innebär:
-

Öka bemanningen inom särskilt boende och hemtjänst

-

”Vägen till heltid som norm” samt minska antalet delade turer inom äldreomsorgen.

-

Öka andelen medarbetare med formell kompetens

-

Arbeta med personalens delaktighet och medbestämmande

-

Minska sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron är hög inom äldreomsorgen, högst inom hemtjänsten.
Sex timmars arbetsdag inom särskilt boende är förknippat med avsevärt högre kostnader, ca 10 miljoner bara för särskilt boende.
Socialnämnden föreslås avslå motionen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-26

79-96

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 270

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-15

267

Dnr 2017/99-109 KS

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

bifalla motionen.

att

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

att

motionen därmed anses besvarad.

_____________________________
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Dnr 2017/70-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – undersöka nyttan av och möjligheterna att
skapa en demensby på Öland.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-03-09
att kommunfullmäktige beslutar att närmare låta undersöka vilken nytta vi
skulle kunna ha av en demensby och möjligheterna att skapa en sådan
på Öland och att kommunfullmäktige sedan får ta ställning till om det är
något att gå vidare med.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-03-13 § 24 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-08-03 föreslås att motionen avslås med hänvisning
till socialförvaltningens synpunkter att kostnaderna för anläggande av demens-by är för stora i relation till behovet.
Av tjänsteskrivelsen framgår att socialförvaltningen lämnat följande synpunkter i ärendet:
I Holland, Tyskland och Danmark finns det demensbyar. En sådan by är avgränsad och helt anpassad efter människor som drabbats av kognitiv svikt.
Omsorgstagare som bor där kan inte lämna byn, den är omgiven av staket,
men i byn, innanför staketet, kan omsorgstagaren röra sig fritt. I byns affär
kan omsorgstagaren handla själv (även om man glömt pengarna), för butikspersonalen är i verkligheten omsorgspersonal och de känner omsorgstagarna.
Konceptet har fått både positiv och negativ kritik.
Positiva röster säger bland annat att det är små, trygga minisamhällen för
dementa utan känslan av institution. Fokus är lika mycket i arbetsmiljön för
personalen, en stödjande och tillåtande miljö för brukare ger helt andra möjligheter för personalen att arbeta salutogent. En inspirerande arbets- och boendemiljö
Stina-Clara Hjulström, ordförande i demensförbundet menar att ”det låter
väldigt främmande och egendomligt att man skulle ha speciella byar där
människor med speciell diagnos skulle bosätta sig Tanken går till forna tiders
spetälska eller 1900-talets mentalsjukhus som tack och lov är avskaffat”.
Wilhelmina Hoffman från Svenskt demenscentrum säger att hon är emot segregering av alla typer. Om hon fick välja så tycker hon att man ordnar mindre
små boenden i det normala samhället där människor bor. Demensbyarna
verkar bygga på en stor frivillighet och det är mer naturligt i länder som Holland och Tyskland men det har vi inte i Sverige.
Socialförvaltningen ser det svårt att utforma en demensby i Borgholms kommun pga stora kostnader i relation till behovet. En demensby bör minst inne-
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hålla affär, restaurang, och frisör. Området bör även vara så stort att omsorgstagarna inte får upplevelsen att vara instängda. Idag har kommunen 73
boendeplatser för personer med kognitiv svikt och av dem vill troligtvis inte
alla bo i en så kallad demensby.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

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

_____________________________
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§ 281

Dnr 2016/20-109 KS

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

anse motionen besvarad.

_____________________________
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Motion (Stig Bertilsson och Peder Svensson C) – fastighetsunderhåll.
Stig Bertilsson (C) och Peder Svensson (C) föreslår i motion 2016-01-26 med
anledning av de ”nya statliga pengarna”
att använda delar av dessa medel till fastighetsunderhåll i enlighet med fullmäktigebeslut angående Giftfri miljö.
Kommunfullmäktige lämnade 2016-02-15 § 23 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2016-08-01 föreslår ekonomiavdelningen att motionen avslås då kommunfullmäktige 2016-03-14 beslutat om hur det tillfälliga statsbidraget ska prioriteras. Fastighetsunderhåll avseende giftfri miljö fanns inte
med som en specifik satsning i den beslutade prioriteringen. I varje enskilt
beslut om fastighetsåtgärder bör dock frågan beaktas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-08-16 § 278 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-08-30 § 154 med röstsiffrorna 3-8 kommunfullmäktige
att bifalla motionen
Yrkanden
Stig Bertilsson (C), Marcel van Luijn (M) och Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till
motionen.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen.

_____________________________
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Dnr 2015/77-002 KS

Återrapportering; hantering av hyreskontrakt vid mottagning av nyanlända, fortsatt delegation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-12-31 § 431 till arbetsmarknadsavdelningen att återrapportera hanteringen av hyreskontrakt vid
mottagning av nyanlända.
I tjänsteskrivelse 2017-04-06 och vid dagens sammanträde redogör integrationssamordnare Eva Karlström för ärendet.
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) tecknar kontrakt med olika privata hyresvärdar för att kunna tillgodose bostäder inom mottagningen av nyanlända
enligt de anvisningstal som Länsstyrelsen beslutar varje år. Besiktning av bostaden hanteras också av arbetsmarknadsavdelningen.
Förstahandskontrakten förvaras på ekonomiavdelningen och andrahandskontrakten finns på AMA tillsammans med en kopia av förstahandskontraktet.
Detta för att kunna följa vilka hyresgäster som innehar/innehaft kontrakt. Just
nu finns det 51 tecknade förstahandskontrakt som omfattar totalt 351 813 kr.
Fram till och med hösten 2016 gick andrahandskontrakten till personer/ familjer som aktivt sökt upp kommunen och önskat bosättning i Borgholms kommun.
Med anledning av Regeringens nya bosättningslag (Lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning) kan från 2017-01-01 endast de som Migrationsverket anvisar till kommunen erhålla ett andrahandskontrakt via AMA. Undantag sker endast för familjer som kommit hit på anhöriganknytning där befintlig bostad är för trång eller saknas helt.
Det har under årens gång visat sig vara svårt för de nyanlända att få ett
förstahandskontrakt på den bostad man redan hyr, det är endast ett fåtal som
överlåtits till befintlig hyresgäst. Det största hindret har varit att endast beskattningsbar inkomst eller borgenär godkänns för att få överta kontrakt, vilket kan innebära svårigheter för en nyanländ precis som för andra utsatta
grupper i samhället.
Konsekvensanalys
Då mottagningen av nyanlända har ökat väsentligt under senaste åren har
även antalet förstahandskontrakt med privatpersoner och privata fastighetsbolag ökat. Det finns en viss risk att kommunen står som ekonomisk garant
gentemot fastighetsägare på lång tid, vilket kan innebära ett ekonomiskt risktagande. Många andrahandskontrakt finns fortfarande kvar efter etableringstidens två år, vilket inte heller är bra ur ett integritets- och jämställdhetsperspektiv.
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Vid besiktning och kontraktsskrivning bör flera av kommunens professioner
vara delaktiga för att säkerställa det juridiska och bedöma skicket på bostaden, det minimerar risken att kommunen erbjuder bostäder som inte håller
måttet enligt miljöbalken. Behov finns av att se över hur man framåt kan hitta
samverkansformer mellan integrationssamordnare, fastighetssidan och kommunledningskontoret för att stärka det juridiska i processen.
Vid sammanträdet lyfter integrationssamordnare Eva Karlström behovet av
hjälp från fastighetsfunktionen vid besiktning av lägenheterna.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna hanteringen av hyreskontrakt för nyanlända.

att

ge fortsatt delegation till integrationssamordnare Eva Karlström att underteckna hyresavtal med fastighetsägare med anledning av kommunens flyktingmottagning.

Kommunstyrelsens arbettsutskott uppdrar till fastighetsavdelningen
att

vara behjälpliga vid okulär besiktning av lägenheter inför kontrakt med
fastighetsägare.

_____________________________
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79-96

Dnr 2017/2-792 SN

Uppföljning bilparken inom ÄO/HSV
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i samband med begäran om utökning av hemtjänstens bilpark att socialnämnden ska återrapportera efter utredning om arbetssätt och rutiner.
Beslutsunderlag
Område

Antal bilar

Dagpersonal

Kvällpersonal

Cykeltur/ gång/samåkning

Centrum S

2

10

5

8

Centrum N

2

8-9

4-5

6-7

Mellersta K

9

9-10

4

1

Mellersta L

10

10

5

-

Norr B

7

7

5

-

Norr L

2

7-8

1-2

5-6

Norr K

10

10

5

-

HSV C

1

5

1

4

HSV M

3

3-4

(1)

-

HSV N

2

3

(1)

-

Hjälpmedel

3

3

-

Rehab

4

8

-

Summa

55

83-87

30-32

24-26

Bilarna används optimalt vardagar dagtid dock inte under kvällar och helger.
Samåkning sker ibland men det upplevs oftast ineffektivt. Arbetssättet och
schemat ses över regelbundet och det är svårt att få en jämn arbetsbelastning över dygnet då behovet är störst på morgonen samt vid lunchtid. Dialog
förs mellan hemtjänsten, rehab och sjuksköterskorna för att få en så effektiv
bilanvändning som möjligt.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna återrapporteringen och lämna över den till kommunstyrelsen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

130
UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN

§ 151

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-08-30

139-158

Dnr 2016/163-032 KS

Begäran om utökning av hemtjänstens bilpark, socialnämnden.
Socialnämnden beslutade 2016-06-23 § 76
att från och med 2016-07-01 utöka hemtjänstens bilpark med två bilar
varav en till hemtjänstområdet mellersta och en bil till hemtjänstområde
norr.
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Av beslutet framgår att beslutad tid inom hemtjänsten i mellersta och norra
området har ökat med 18 % respektive 25 % under första kvartalet 2016 jämfört med samma period 2015. Detta gör att personalen inom hemtjänsten
måste utökas vilket även innebär att bilparken måste utökas.
I norra hemtjänstområdet går det ut 23 personal varje morgon och det finns
endast 18 bilar.
I mellersta hemtjänstområdet går det ut 19 personal och de har 17 bilar.
Ett bifall till nya förslaget innebär 19 bilar i hemtjänst norr och 18 bilar i hemtjänst mellersta.
I tjänsteskrivelse 2016-08-08 föreslog f ekonomichef Linda Kjellin att kommunstyrelsen föreslås godkänna tillfällig utökning med två bilar 2016, att
nämnden ska utreda och återrapportera arbets-sätt och rutiner samt att frågan om eventuell utökning av hemtjänstens bil-park ska behandlas i budgetberedningen.
Av skrivelsen framgår att socialnämnden 2016-04-28 beslutade att öka antalet bilar i hemtjänsten. Beslutet omfattade två bilar (Dnr 2016/51-792 SN).
Beslutet innefattade också ett uppdrag om att utreda om det fanns ett större
behov än de två beslutade bilarna. Efter utredning konstaterades att hemtjänsten var i behov utav ytterligare två bilar. En total utökning på fyra bilar.
Två till Hemtjänsten i mellersta och två till hemtjänsten i norr.
Två av bilarna ersätter tidigare fattat beslut om att utöka bilparken med två
bilar för att sedan utvärdera 6 månader senare (gällde t o m mars 2016). Alla
fyra bilar finns i dagsläget i kommunens bilpark då tillfälliga utökningar har
blivit långvariga till följd av ett ökat behov.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-08-16 § 257 kommunstyrelsen
att godkänna tillfällig utökning med två bilar under 2016.
att socialnämnden ska återrapportera efter utredning om arbetssätt och
rutiner innan fortsatta politiska beslut om permanent utökning av bilparken.
att eventuell utökning av hemtjänsten bilpark ska behandlas i budgetbe-redningen 2017.
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Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar bifall med tillägget att bilarna ska vara klimatsmarta
elbilar.
Inger Sundbom (S) stöder Bertilssons yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkande och tilläggsyrkande, vilket ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
Bertilssons tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed
att

godkänna tillfällig utökning med två klimatsmarta elbilar under 2016.

att

socialnämnden ska återrapportera efter utredning om arbetssätt och
rutiner innan fortsatta politiska beslut om permanent utökning av bilparken.

att

eventuell utökning av hemtjänsten bilpark ska behandlas i budgetberedningen 2017.

_____________________________
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2017-06-13

239-260

Dnr 2016/253-014 KS

Återrapportering; uppdrag gällande enhetstaxa för alla typer av resenärer/resor.
Kommunstyrelsen uppdrog 2016-12-06 § 200 till kommunledningskontoret
att hos KLT begära kostnadsförslag för enhetstaxa föra alla typer av resenärer/resor inom Borgholms kommun.
I skrivelse 2017-05-30 återrapporterar KLT beräkning av enhetstaxa för alla
typer av resenärer/resor. Kostnaden för kommunen uppskattas till ca 310
tkr/år för införande av enhetstaxa enligt priset för en zons resa:
- vuxen 27 kronor/resa.
- barn 17 kronor/resa
- duo/familj 49 kronor/resa.
Kostnaden för kommunen kommer självklart att öka om resandet ökar i förhållande till uppskattad kostnad som bygger på 2016 års resande. Vid prisjustering av normalpris inför 2018 justeras priset och därmed kostnaden med
samma nivå.
Kommunstyrelsen har 2017-12-06 § 200 beslutat att införa enhetstaxa för
periodkort 30 dagar inom Borgholms kommun.
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för ärendet. Vid kontakt
med KLT framgår att det oftast är turister som köper enkelbiljetter, vilket innebär att kommunen kommer att subventionera deras resor likväl som för fastboende då det inte går att separera de olika taxorna.
Vidare framgår att KLT utreder eventuellt införande av särskild taxa för pensionärer.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

med godkännande lägga utredningen till handlingarna och avvakta utredning från KLT gällande eventuellt införande av pensionärsrabatt.

______________________________
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Dnr 2016/253-014 KS

Införande av enhetstaxa för busstrafik.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-15 redovisades förfrågan till
Kalmar läns Trafik (KLT) varav framgår att det är möjligt att införa enhetstaxa
i kommunen.
Ett införande av enhetstaxa innebär att alla som köper periodkort 30-dagar
betalar för priset av en zon. Då resandet idag är relativt svagt så är också
kommunens kostnad för ett sådant införande initialt lågt.
Beräknat på det resande som finns idag skulle kommunens kostnad bli 140
tkr/år.
Detta är en preliminär kostnad som sedan regleras när året summerats mot
verkligt utfall. KLT fakturer då mellanskillnaden på periodkortspriset för det
uppskattade köpet av periodkort mot det egentliga köpet av periodkort inom
kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-11-15 § 417 kommunstyrelsen
att för år 2017 hos Kalmar läns Trafik köpa enhetslösning innebärande enhetstaxa för periodkort 30-dagar inom Borgholms kommun.
att utvärdering om fortsatt enhetstaxa ska ske i samband med fakturering
av periodkortspriset 2017.

Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att uppdrag ska ges till kommunledningskontoret
att hos KLT begära kostandsförslag på enhetstaxa för alla resenärer.
Per Lublin (nÖP) och Andreas Persson (S) stöder van Luijns yrkande.
Ordföranden konstaterar att det utöver arbetsutskottets förslag finns ett tillläggsyrkande, vilket ska ställas under proposition.
Proposition – tillägg
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

för år 2017 hos Kalmar läns Trafik köpa enhetslösning innebärande
enhetstaxa för periodkort 30-dagar inom Borgholms kommun.
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utvärdering om fortsatt enhetstaxa, ska ske i samband med fakturering av periodkortspriset 2017.

Kommunstyrelsen uppdrar vidare till kommunledningskontoret
att

hos KLT begära kostnadsförslag för enhetstaxa för alla typer av resenärer/resor inom Borgholms kommun.

Deltagande i beslutet
Stig Bertilsson (C) och Peder Svensson (C) deltar inte i beslutet,
_____________________________
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DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSo 2017
2017.1710

I

2017-06-22

Cirkulär 17:37 Interimsavtal om skolkopiering
Detta cirkulär kompletterar cirkulär 14:3.
Nuvarande avtal om
kopiering i skolorna föreslås förlängas till 31
december 2017.

SKL
KS meddelande

2017.1712

2017-06-22

Magdalena Widell

I

CIRKULÄR

Cirkulär 17:36 Kommunerna skyldiga att erbjuda Magdalena Widell
lovskola för vissa elever
Från och med den 1 augusti 2017 är kommuner
skyldiga att erbjuda lovskola för
vissa elever. Skyldigheten gäller elever som
avslutat årskurs 8 och riskerar att i
nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget
E i ett eller flera ämnen och
därmed ligger i riskzonen för att inte bli behöriga
till ett nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever som
avslutat årskurs 9 utan att ha
uppnått sådan behörighet.
SKL
KS meddelande

CIRKULÄR
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1733

I

2017-06-26

2017.1744

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 17:35 - ändringara och tillägg HÖK T
med Akademikeralliansen. Skickat till HR-avd

Marie-Louise Johansson

SKL

I

2017-06-26

KS meddelande

CIRKULÄR

Upphävande av förbud mot vänstersväng in på
rastplats Ekerum på väg 136 vid Ekerum

Marie-Louise Johansson

Länsstyrelsen
KS meddelande

2017.1776

I

2017-06-29

2017.1787

I

Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2017
Marie-Louise Johansson
skickad till KSO, förvaltningschefer och mark och
exploatering för kännedom

KS meddelande

RAPPORT

Beslut att avslå begäran om sänkt hastighet på
väg 965, Stora Rör

Marie-Louise Johansson

Länsstyrelsen i Kalmar län

I

2017-07-03

2017.1830

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Länsstyrelsen i Kalmar län

2017-06-28

2017.1810

Marie-Louise Johansson

SKL

2017-06-26

2017.1747

Cirkulär 17:30 - tillämpningsanvisningar Tidig
lokal omställning ( TLO-KL). Skickad till HRavdelningen

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Cirkulär 17:39 Studiestartsstöd
skickat till AMA, Christina Larsson

Marie-Louise Johansson

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Förvaltningsrätten avslår Per Lublins
överklagande KS 2016-10-17 §170 om
tillsättande av utbildningsnämndens ordförande

Veronika Fredlund

2017-07-04

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2014/220

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Politiska uppdrag 2014-2018
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1865

I

Länsstyrelsen beslutar att meddela bifogade
lokala trafikföreskrifter om stopplikt för trafik från
enskild väg 19269.1 före vänstersväng in på väg
136 vid Ekerum i Borgholms kommun.
Länsstyrelsen beslutar att meddela bifogade
lokala trafikföreskrifter om upphävande av
stopplikt, för fordon från enskild väg 18269 H
1022 U tillEkerum, före infart på väg 136 i
Borgholms kommun.

2017-07-05

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/5

Meddelande KS

Veronika Fredlund

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017
2017.1866

I

2017-07-05

2017.1879

Skolverket

I

2017-07-06

2017.1882

Skolverket beslutar att avslå ansökan om
Kim Jakobsson
statsbidrag pga att den eller de förskolenheter
som sökts för ej kom med i det urval för 2017/18.
Meddelande KS
Skickat till ekonomi och utbildningsförvaltningen

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Inspektion av förmyndarskapsförordningen av
överförmyndaren i Borgholms kommun.
203-9701-16

Veronika Fredlund

Länsstyrelsen i Östergötland

I

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Cirkulär 17:40 Ny lag om meddelarskydd i vissa
enskilda verksamheter
Skickad till personalavdelningen

Marie-Louise Johansson

2017-07-06
KS meddelande
2017.1887

I

Cyb Aero AB - tillstånd kameraövervakning

2017-07-10

Länsstyrelsen i Östergötland

KS 2016/260

Meddelande KS

Veronika Fredlund
BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.
2017.1888

I

Teracom AB - tillstånd kameraövervakning

2017-07-10

Länsstyrelsen Västernorrland

KS 2016/260

Meddelande KS

Veronika Fredlund
BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1929

I

2017-07-17

2017.1941

I

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Samlingsvolym med Rådet för kommunal
redovisnings Rekommendationer och
Informationer.
Ett exemplar skickat till ekonomiavdelningen.

Veronika Fredlund

RKR

I

2017-07-24

Meddelande KS

SKRIVELSE

Inbjudan från Linos till KSO Ilko Corkovic att
välkomsttala på pensionärsdagen på Ölands
djurpark.

Veronika Fredlund

Lions
Meddelande KS

2017.2030

I

2017-08-04

2017.2041

Veronika Fredlund

Skolverket

2017-07-18

2017.1946

Skolverket beslutar att Borgholms kommun ska
återbetala 12500:- då pengarna inte använts rätt
gällande hjälp med läxor eller annat skolarbete
2016. Skickat till ekonomiavdelningen och
utbildningsförvaltningen.

INBJUDAN

Bekräftelse på upprättad fullmakt hos Boverket
Marie-Louise Johansson
gällande Lars-Gunnar Fagerbergs rätt att hantera
bidragsansökningar
Boverket

U

KS meddelande

FULLMAKT

Delrapport - inskickad till LST 10/7 (magda)

Marie-Louise Johansson

2017-07-10

Ann-Kristin Forsman och Eva Karlström

KS 2016/179

KS meddelande
Stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter.

2017.2085

I

Missiv uppföljning utbildningsnämnden Borgholm Marie-Louise Johansson

2017-08-16
KS 2017/66

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Granskningsrapporter för kännedom
2017.2086

I

Rapport uppföljning utbildningsnämnden

2017-08-16

PwC

KS 2017/66

KS meddelande

Marie-Louise Johansson
GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapporter för kännedom
2017.2089
2017-08-17

U

Ansökan Boverket Engelen 1, Kronomagasinet.
Ritningar finns i G-katalogen.

Veronika Fredlund

Maria Drott
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2012/112

Meddelande KS

ANSÖKAN

Motion - Kulturhus i Kronomagasinet Borgholm
2017.2105

I

Grannyttrande Byxelkrok 1:1, nybyggnation av
periodiskt upplag av sten och grus till
ombyggnad/renovering av hamnen.

Veronika Fredlund

Meddelande KS

DELEGERINGSBESLUT

2017-08-18
KS 2017/200

Grannyttranden delegation MEX.
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2017-08-21

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2017-06-12 - 2017-08-18

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp

DELEGERINGSBESLUT

Magdalena Widell

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1508

U

HÖGBY IF- Öland Ultra Böda Sand 17/6
tlllstyrkt ansökan Start och mål Böda Sand och
Byxlekork

2017-06-12

YTTRANDE

KS 2017/61

Skickad till polisen

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Remiss- ansökan om tillstånd att ordna
uppvisning med motorfordon på väg
2017.1582

U

STRAND HOTELL -tillstyrkt ansökan för
fyrverkeri

2017-06-15

YTTRANDE ersatt med yttrande 170621

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-15

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1583

U

BORGHOLM CITYFÖRENINGEN- ALLSÅNG

2017-06-15

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-15

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1584

U

VERANDAN - tillstyrkt ansökan uteservering

2017-06-15

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-15

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1585

U

DANNE BEAT - tillstyrkt ansökan

2017-06-15

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-15

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1586

U

STRAND HOTELL CAFÉ- YTTRANDE

2017-06-15

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-15

Lars Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1587
2017-06-15

U

SANDVIKSKVARN FOOD AB

Lars Gunnar Fagerberg

YTTRANDE

Sidan 1 av 10

Id

I/U/K

Beskrivning

141

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-15

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1645

U

Beställning - extraresurser gata/park/stränder
motsvarande 2 heltidsresurser under 6 veckor

Lars Gunnar Fagerberg

2017-06-19
KS 2017/44

DELEGERINGSBESLUT
Beställarfunktion mot BEAB och BELNAB

2017.1646

U

Beställning - cigarr revisorerna Kvarngatan skickad 2017-5-29

Lars Gunnar Fagerberg

2017-06-19
KS 2017/44

DELEGERINGSBESLUT
Beställarfunktion mot BEAB och BELNAB

2017.1647

U

2017-06-20

Beslut att avropa från SKIs ramavtal
Järnhandelsvaror 2015 och vitvaror 2016.

Ilko Corkovic

ekonomiavdelningen

KS 2017/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal 2017

2017.1648

U

2017-06-21

Beslut att tilldela anbudsgivare nr 1 i
upphandling avseende företagshälsovård

Ilko Corkovic

ekonomiavdelningen

KS 2017/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal 2017

2017.1653

U

STRAND HOTELL -tillstyrkt ansökan för
begagnande av allmän plats 23 juni -6 augustikravallstaket vid fyrverkeri

2017-06-21

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-21

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1655

U

CIRKUS OLYMPIA - tillstyrkt ansökan gällande Lars Gunnar Fagerberg
affischering och begagnande av allmän plats, 20
-21 juli

2017-06-21

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-21/mlj

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1663

U

Uppsägning av hyresavtal gällande bibliotek i
församlingshemmet i Runsten

Kristian Petersson Sjövall

Skickat till Nök 2017-06-21

DELEGERINGSBESLUT

2017-06-21
KS 2016/148

Förslag om flytt av bibliotek Runsten
2017.1726

U

remissvar -- ingen erinran över Trafikverkets
ansökan lokal trafikföreskrift Ekerum stopplikt
vid utfart mot väg 135

Marie-Louise Johansson

2017-06-22
KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017
2017.1806

I

2017-06-26

Vidaredelegation från tf KC av arbetsuppgifter
Lars Gunnar Fagerberg
och ansvar till Linda Hedlund 2017-06-26--08-04
och Ann Nilsson 2017-08-07--08-18.
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg
DELEGERINGSBESLUT

2017.1751

U

Yttrande med begäran om bifall till ansökan om
hastighetsbegränsning 30 km/h året om vid
Runstens förskola

Ilko Corkovic

2017-06-27
KS 2017/113

DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om ändring av lokal trafikföreskrift 30
km/h året om vid Runstens förskola

2017.1752

U

BYXELKROKS MARKNAD - tillstyrkt ansökan
gällande marknad 2016-07-29--30 kl 07-20.

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1753

U

LILLA HAMNKONTORET - tillstyrkt ansökan
begagnande av offentlig plats uteservering

2017-06-27

yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1754

U

LIONS CLUB - tillstyrkt ansökan gällande
begagnande av allmän plats Storgatan 1
(grönområde mellan Turistbyrån och korvkiosk)
13 juli klockan 08:00-17:00

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1755

U

BORGHOLMS NYA MODE - avstyrkt för 18 m
tillstyrkt för 5 meter, Storgatan 24. begagnande
av allmän plats för varuexponering,
klädställningar.

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1756

U

BORGHOLMS MARKNAD - tillstyrkt ansökan
begagnande av allmän plats 28 juni 2017

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1757

U

EBBAS - tillstyrkt ansökan för begagnande av
allmän plats uteservering 2017-05-12--09-30,
Storgatan 12.

Lars Gunnar Fagerberg

Sidan 3 av 10

Id

I/U/K

Beskrivning

143

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1758

U

ÖLAND KÖK OCH BAR CAFE AVEN - tillstyrkt
ansökan begagnande av allmän plats
uteserveríng 2017-05-15--09-30 11-23
Storgatan7

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1759

U

OJ ÖLAND - tillstyrkt ansökan om begagnande Lars Gunnar Fagerberg
allmän plats för uteservering 2017-06-17--08-20
kl 10-20, Södra Långgatan 2

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1760

U

FILADELFIA SANDVIK - tillstyrkt ansökan
offentlig tillställning plats sång och
musikgudstjänst söndagar juli, Sandviks
hamnplan

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1761

U

ANDERSSONS GLASS - tillstyrkt ansökan
Lars Gunnar Fagerberg
utökat område för servering och varuexponering,
2017-06-16--10-01, Storgatan 32

2017-06-27

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-06-27

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1765

U

PALM GELATO - tillstyrkt ansökan för
Lars Gunnar Fagerberg
begagnande av allmän plats uteservering 201706-10--08-31

2017-06-28

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-28

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1800

U

ORIENT LIVS - tillstyrkt ansökan om
begagnande av allmän plats för uteservering
2017-06-13--10-08, Storgatan 13 B

2017-06-30

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-30

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1801

U

TOTALFÖRSVAR ÖLAND - ingen erinran mot
tillställningen 2017-09-29--2017-10-01

2017-06-30

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-30

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1802

U

ANJAS MASSAGE - tillstyrkt ansökan om
begagnande av allmän plats gällande en
trottoarapratare 2017-06-04--2018-06-03

2017-06-30

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-30

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1803

U

TL EXPERIENC- Ansökan om begagnande av
offentlig plats för uteservering Segway Öland
Cafe, Södra långgatan 2 tillstyrks 1/6-31/8

2017-06-30

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-30

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1804

U

PAPPA BLÅ - tillstyrkt ansökan gällande
begagnande av allmän plats för uteservering
2017-06-01--2017-10-05 kl 11:00-02:00,
Storgatan 3 K

2017-06-30

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-30

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1805

U

BM BLÅ I STOCKHOLM AB (outlet) - tillstyrkt
ansökan om begagnande av allmän plats - en
trottoarpratare utanför egen butik 2017-06-06-2018-06-06

2017-06-30

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-06-30

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1807

U

2017-06-30

Attestlista 2017-06-29

Lars Gunnar Fagerberg

DENNA GÄLLER

KS 2014/237

DELEGERINGSBESLUT
Attestlista 2014-2018

2017.1867

U

STERNER PHONE - avstyrkt ansökan gällande Linda Hedlund
begagnande av allmän plats för marknadsföring
och försäljning, Borgholms torg

2017-07-05

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-07-05

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1868

U

BUTIKEN I BORGHOLM - tillstyrkt ansökan vad Linda Hedlund
gäller begagnande av allmän plats för
trottoarpratare och bord för varuexponering.

2017-07-05

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-07-05

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1869

2017-07-05

U

LUNDEGÅRD dinosarieutställning - tillstyrkt
ansökan gällande affischering 2017-07-17--11,
och offentlig tillställning 2017-07-22--30.

Linda Hedlund

Yttrnde
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-07-05

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1870

U

LÖTTORP dinosarieutställning - tillstyrkt
ansökan vad gäller affischering 2017-07-10--11
och offentlig tillställning 2017-07-12--16

2017-07-05

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-07-05

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1871

U

BÖDA MARKNAD - tillstyrkt ansökan gällande
begagnande av allmän plats och offentlig
tillställning 2017-07-08--09

2017-07-05

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-07-05

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1872

U

KORPEN BORGHOLM - tillstyrkt ansökan vad
gäller hästskokastning 2017-08-12 kl 08:0016:00 , norra delen av Borgholms torg

2017-07-05

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-07-05

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1875

U

RESTAURANG SINUS - ingen erinran gällande Linda Hedlund
ansökan om offentlig tillställning thailändskt fullmoon-party. 2017-07-08 kl 15:00-03:00.

2017-07-05

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-05

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1876

U

PENSIONAT KÖPINGSVIK - avstyrkt ansökan Linda Hedlund
om begagnande av allmän plats för uteservering
p g a VA-synpunkter på ärende.

2017-07-05

Yttrande

KS 2017/6

skickad till polisen 2017-07-05

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1877

I

Beställning utökad städning offentliga toaletter i
Köpingsvik och Borgholm.

Linda Hedlund

2017-07-05
KS 2017/2

DELEGERINGSBESLUT
Delegation kommunchef 2017

2017.1884

U

LÖTTORPS MARKNAD yttrande om marknad

2017-07-10

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-10

Linda Hedlund
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1165
2017-07-10

I

Tillstyrkt ansökan om antagning i hemvärnet,
Jonas Fahlström

Ilko Corkovic

Försvarsmakten
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/9

inkom 2017-05-08- inte redovisat i KS.

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSo 2017
2017.1895

U

BORGHOLMS BLUESROCKFÖRENING

2017-07-10

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-10

Linda Hedlund
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1896

U

LILLA HAMNKONTORET - Tillstyrkt ansökan
Trubadur på uteservering

2017-07-10

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-11

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1898

U

POLISEN - tillstyrkt ansökan om mobilt
poliskontor 2017-08-06 11:00-21:00

2017-07-11

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-11

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1921

U

BRÄMHULTS , RYSKA POSTEN EVENT AB ingen erinran

2017-07-11

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-11

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1899

U

RESTAURANG SINUS - ingen erinran gällande Linda Hedlund
efterfest Håkan Hellström

2017-07-11

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-11

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1918

U

IFK BORGHOLM - tillstyrkt ansökan
Uppställning av informationstält , Torgets norra
sida (6x3m)

2017-07-12

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-12

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1919

U

HAGSLÄTTENS DELI AB- Ingen erinran

2017-07-12

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-12

Linda Hedlund
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1922

U

RÄDDNINGSTJÄNSTEN - tillstyrkt ansökan
Räddningstjänstens dag, 2017-07-23 kl 11.0015.00, förberedelser kl 09-11, efterarbete kl
15.00-18.00

2017-07-12

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-12

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.1925

U

REE-SPOORT STORE - avstyrkt ansökan om
Linda Hedlund
begagnande av allmän plats för varuexponering
och trottoarpratare, Storgatan 20 om inte
betalning av föregående års ianspråktagande
erläggs.

2017-07-14

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-14

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1930

U

REE-SPOORT STORE - Rättelse ansökan
tillstyrks

2017-07-17

YTTRANDE-RÄTTELSE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-17

Linda Hedlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1931

U

KEY SALES WEST AB- avstyrkt ansökan

2017-07-17

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-07-17

Linda Hedlund
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.2042

U

2017-07-20

Tillstyrkt transporttillstånd - 2017-07-27 från
Köpingsvik till Borgholm

Marie-Louise Johansson

Antes Lyft och Transport

KS 2017/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2017

2017.1950

U

Tekniska magasinet

2017-07-25

YTTRANDE

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-07-25

Linda Hedlund
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.1964

U

RESTAURANG SINUS - ingen erinran gällande Linda Hedlund
beachparty 2017-07-28-2017-07-29

2017-07-31

YTTRANDE

KS 2017/6

skickat till polisen 2017-07-31 /mlj

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.2024

U

Inlämnat yttrande: att markägaren gärna ser att Ilko Corkovic
exploateringen gör så omfattande som bedöms
lämpligt på platsen och gärna ser en utökning
av antalet tomter. Vidare behöver
genomförandefrågor och fastighetsrättsliga
konsekvenser förtydligas inför antagandet av
planen.

2017-08-03
KS 2015/36

Lämnat till SBN 2017-08-03

DELEGERINGSBESLUT

Projektbeskrivning detaljplan Solberga 3:1 och
Tings Ene 1:14.
2017.2067

I

VICTORIAMÄSSAN - REMISS UTÖKAD DAG.
BEVILJAD

Marie-Louise Johansson

2017-08-08
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats 2017

2017.2069

U

2017-08-09

Beslut om omsättning 2017 - 16 6 mkr
kommuninvest.

Linda Kjellin

t f ekonomichef Linda Kjellin

KS 2017/23

DELEGERINGSBESLUT
Omsättning av lån 2017

2017.2073

U

PPY Produktion / Pelle P - tillstyrkt ansökan
gällande begagnande av allmän plats för
gatupratare Södra Långgatan 2.

2017-08-10

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-08-10

Ann Nilsson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.2074

U

HELA MÄNNISKAN - RIA - tillstyrkt ansökan
gällande begagnande av allmän plats för
försäljning utanför butik på var sida om
entredörren 2x0,70 och 1 x 0,70 2017-08-01-09-30.

2017-08-10

Yttrande

KS 2017/6

Skickat till polisen 2017-08-10

Ann Nilsson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.2077

U

CHINARESTAURANGEN - tillstyrkt ansökan för Ann Nilsson
utökad tid för uteservering 11/8-10/10 2017

2017-08-14

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 2017-08-14

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2017
2017.2082

U

Yttrande insänt 2017-07-19 till Mark- och
Ilko Corkovic
Miljööverdomstolen - med utredning från
arkitektfirman Krook & Tjäder m a a Anita Mairs
yttrande 2017-05-22

2017-08-15
KS 2014/163

Insänt av Lisa W.

DELEGERINGSBESLUT

Detaljplan Puttern
2017.2094

U

Delegationsbeslut att genom tillfällig
nyttjanderätt upplåta del av Borgholm 11:1 för
uppställning av bodar etc i samband med
byggnation

2017-08-17

Ida Dessin

MEX

KS 2015/73

Upplåtet med nyttjanderätt tidsbegränsat tom.
2019-03-31 i enlighet med beviljat bygglov S
2017-387
Original hos mex

DELEGERINGSBESLUT

Byggnation Bovieran
2017.2105

I

Grannyttrande Byxelkrok 1:1, nybyggnation av
periodiskt upplag av sten och grus till
ombyggnad/renovering av hamnen.

Kristian Petersson Sjövall

2017-08-18
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/200

Meddelande KS

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttranden delegation MEX.
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2017-08-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-06-13
§ 239 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.
§ 240 Offert; eventuellt inköp av moduler till Geosecma.
§ 241 Information; Framtagande av Bostadsförsörjningsplan samt ev revidering av
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Borgholms kommun.
§ 242 Återrapportering; hantering av hyreskontrakt vid mottagning av nyanlända,
fortsatt delegation.
§ 243 Information flyktingmottagningen.
§ 244 Framtagande av integrationsstrategi.
§ 245 Förslag till Borgholms kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
§ 246 Förfrågan om deltagande i ESF-projekt Samverkan leder till arbete.
§ 247 Uppsägning av nyttjanderättsavtal för omförhandling, Tre Toppar.
§ 248 Begäran om hastighetsbegränsande åtgärder, Muraregatan.
§ 249 Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för fiberbredband.
§ 250 Återrapportering; uppdrag gällande enhetstaxa för alla typer av resenärer/resor.
§ 251 Deltagande i undersökningen Insikt 2017.
§ 252 Projekt Från matsal till restaurang,
§ 253 Medlemsavgifter till Samordningsförbundet i Kalmar län 2018.
§ 254 Information; Tertialbokslut 2017.
§ 255 Begäran om cykelväg mellan ICA-Nära Byxelkrok och Mellby.
§ 256 Yttrande samråd Detaljplan Stora Rör 2:1.
§ 257 Tilldelningsbeslut, upphandling lagringslösning.
§ 258 Fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik, godkännande för utställning.
§ 259 Fördjupad översiktsplan Djupviksområdet, godkännande för utställning.
§ 260 Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut.
2017-06-15
§ 261 Fastighetsreglering från Högby 8:1 till Löttorp 3:33, avseende allaktivitetspark
i Löttorp.
§ 262 Deltagande vid Korsnäs kommuns 130 års jubileum.
2017-06-28
§ 263 Information, förändrad taxekonstruktion VA.
§ 264 Information, fastighetsfunktionen.
§ 265 Tilldelningsbeslut; upphandling kulturhus i kronomagasinet, Borgholm.
§ 266 Anhållan om kommunal medfinansiering EU- projekt Förlängning och utveckling av
Ölanda flygplats.
2017-08-15
§ 267 Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av
delegationsbeslut.
§ 268 Information från HR-avdelningen.
§ 269 Återrapportering; förstudie organisationsöversyn.
§ 270 Motion (Per Lublin nÖP) – se över säkerhet och trafikfrågor gällande
gågatan (Storgatan).
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§ 271 Motion (Per Lublin nÖP) – undersöka nyttan av och möjligheterna att skapa
en demensby på Öland.
§ 272 Medborgarförslag (Maria Franck) – korttidsboende i gamla vårdcentralen.
§ 273 Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för fiberbredband.
§ 274 Begäran om ny prövning av beslut gällande hastighetsdämpande åtgärd på
Muraregatan.
§ 275 Skrivelse gällande trafiksituationen på Storgatan.
§ 276 Begäran om hastighetsdämpande åtgärd, Linnégatan.
§ 277 Översyn av hastighetsdämpande åtgärder i centrala Borgholm.
§ 278 Ansökan om tillstånd att uppföra ytterligare farthinder, Ranstadvägen och
Tallvägen, Löttorp.
§ 279 Ansökan om tillstånd att uppföra två farthinder, Vincents väg, Stora rör.
§ 280 Skrivelse gällande buskörning och skadegörelse på Slottsskolans parkering.
§ 281 Återrapportering; bifallen motion (Stig Bertilsson och Peder Svensson C) –
riktade satsningar på ”Giftfri miljö” i samband med fastighetsunderhåll.
§ 282 Återrapportering och avslut av ärende; Strandpromenad, delen KapelluddenSjöstugan samt belysning längs promenaden i Köpingsvik.
§ 283 Gulddeltagaravtal 2016, Ölands Skördefest.
§ 284 Godkännande av utbyggnadsprogram; utbyggnad Byxelkroks hamn.
§ 285 Förslag till Parkeringsnorm och Parkeringsköpspolicy för Borgholms
kommun.
§ 286 Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Borgholms kommun 2017 med
riktlinjer för bostadsförsörjning.
§ 287 Omsättning av lån; redovisning av delegationsbeslut.
§ 288 Erbjudande om förvärv av Folkets Hus.
§ 289 Diskussion; avtal teknisk service
§ 290 Godkännande av samverkansavtal skolskjuts m m
§ 291 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott.

§ 292 Information; taxeprojekt.

Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott
2017-06-07
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31

Budget 2018; kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.
Kulturplan- Borgholms kommun
Sammanträdesdagar hösten 2017 – kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. 3
Meddelanden.

Borgholm Energi AB
2017-06-14
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94

BEAB Styrelsemöten Inledning
Månadsuppföljning 2017
VD informerar 2017
Revidering företagsprislista ÅVC
Delegation för nytecknande av lån
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§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 101
§ 102
§ 103
§ 112
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111

Strategi och utvecklingsfrågor
Flyttning av återvinningsstation
Vattentäkt Hornsjön - miljövårdande åtgärder
Planändring Resedan 8, samt del av 9 och 10
Anslutning av infrastruktur kv Triangeln
Taxeprojekten Oförmedlade förbindelsepunkter
Taxeprojekten Kommunala fastigheter
Investeringar och finansiering Kommuninvest
Ägardirektiv Borgholm Energi AB
Hamnprojekt 2017
Hantering av Lantbruksplast
Invigning av Avsaltningsverket Sandvik
Försäljning av Resedan 8
Information om Resedan 10 -bostadsrättsföreningen och hälsocentralen
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik
Restlista 2017

Borgholm Energi Elnät AB
2017-06-14
§6
§7
§8

Anslutning av infrastruktur kv Triangeln
Finanspolicy för bolagen
Månadsuppföljning 2017

