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Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018
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1 Inledning
En förutsättning för att skapa tillväxt i samhället är god tillgång till offentlig och
kommersiell service. Tillgång till service är oftast avgörande vid val av bostadsplats och för företag vid etableringar och utveckling. Det som starkt påverkar
förutsättningarna för den offentliga och kommersiella servicen är den demografiska utvecklingen. Borgholms kommun har år 2013 drygt 10 600 invånare,
varav ca hälften bor i tätorterna, se fördelning i rutan bredvid. Utglesningen av
den offentliga och kommersiella servicen pågår i stora delar av den svenska
landsbygden med undantag för tätorter på landsbygdens utanför de största städerna. Borgholms kommun har, sannolikt tack vare det stora antalet delårsboende, ett ovanligt stort utbud av service och tjänster inom kommunens verksamhetsområde, framförallt i tätorterna. En viktig strategi för Borgholms kommun är att upprätthålla en god service även på landsbygden.
Borgholms kommuns nu gällande serviceplan är antagen 2008. Eftersom kommunen följer trenderna i stort med en utglesning av service finns ett behov av
att se över servicefrågan och uppdatera serviceplanen genom strategiska målsättningar.

1.1 Syfte
Den kommunala serviceplanen ska utgöra ett verktyg för att upprätthålla en god
service i hela kommunen. Serviceplanen ska utgöra ett komplement till kommunens översiktsplan.

1.2 Avgränsning
I planen ingår inte verksamheter som via lagstiftning är ålagda kommunen.
Borgholms kommun har flera dokument som behandlar service, till exempel
översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner, Energi- och klimatstrategi, bredbandstrategi, VA-plan och Lokala naturvårdsprojekt.

2 Begrepp
Kommersiell service är framförallt hushållens tillgång till dagligvaror som livsmedel och förbrukningsvaror, ställen för apotek, post- och paketärenden, bank,
drivmedelsstation och bredband.
Den offentliga servicen kan vara både statlig och kommunal. Den statliga servicen kan vara tillgång till polis, försäkringskassa, arbetsförmedling och skatteverket. Den kommunala servicen gäller främst tillgång till förskola, skola, äldrevård, särskilt boende, bibliotek, räddningstjänst, natur- och kulturområden, kultur och fritidsaktiviteter genom stöd till föreningslivet, samt samarbete i bredbandsfrågor och näringslivsutveckling. Den landstingskommunala servicen gäller
exempelvis tillgång till akutsjukvård, hälsovård och kollektivtrafik/Närtrafik.
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3 Mål
Kommunfullmäktige beslutade år 2012 att Borgholms kommun ska ha en attraktiv, företagsam och långsiktigt hållbar utveckling där kreativitet, natur och kulturvärden beaktas.
I Borgholms kommun ska det finnas en god service för alla som bor, besöker och
verkar i kommunen. Servicenivån ska attrahera fler människor att bo, besöka
och verka i kommunen.
För att nå målen har kommunen identifierat följande åtgärder

4 Boende och fritid
Åtgärd
Kommunen ska skapa förutsättningar för ökat boende på landsbygd genom att underlätta för nybyggnation och omvandling av fritidshus till permanentboende, samt eftersträva att få till nybyggnation av
hyreslägenheter på landsbygd.
Kommunen verkar tillsammans med föreningslivet
för att det finns tillgång till mötesplatser och aktiviteter genom visst bidrag till idrottsanläggningar och
samlingslokaler.
Kommunen ska verka för att den tätorts-nära naturen och att övriga naturvärden upptäcks och nyttjas
av invånare och besökare. Detta kan göras genom
att göra naturområden fysiskt tillgängliga och att
informera om naturens betydelse för folkhälsan.
Kommunen ska arrangera möten mellan kommun
och föreningar/bygderåd minst en gång per år. Syftet är att utbyta information, knyta kontakter, sprida
kunskap och idéer.
Kommunen ska utse en tjänsteman som ska fungera
som en kontaktperson för föreningar/bygderåd som
dessa kan vända sig till i alla frågor rörande föreningsverksamhet.
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Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
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Befolkningsutveckling 1971-2012
Befolkningsutveckling 1971-2013 för Borgholms kommun Antal invånare
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Bild 1: Befolkningsutveckling i Borgholms kommun mellan åren 1971-2012
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5 Näringsliv
Åtgärd
Kommunen ska vid visat intresse stödja utvecklingen
av lokala servicelösningar om underlag finns. Lokala
servicelösningar kan användas som utgångspunkt för
annan service. Över ett geografiskt område kan flera
intressenter gå samman och erbjuda olika slags service.
Kommunen ska verka för att den statliga servicen i
kommunen upprätthålls och utvecklas så att tillgången motsvarar invånarnas och företagens behov.
För att upprätthålla kommunens serviceutbud och
attraktivitet ska kommunen utveckla centralorterna
både i Löttorp och Borgholm som två centrala service- och handelsområden. För övrigt vill kommunen
värna om småskaligheten där dagligvarubutiker kan
fungera som servicecentrum.
Kommunen stöder ett fortsatt hemsändningsbidrag.
Syftet är att verka för en tillfredsställande tillgänglighet till livsmedel på landsbygden. Bidraget riktas
till äldre över 75 år och/eller funktionshindrade. Bidraget kan utbetalas till varubuss för personer enligt
ovan som har mer än 12 km till dagligvarubutik.
Kommunen ska arbeta för att det finns tillgänglig
mark för verksamheter, samt stimulera möjligheten
att starta, etablera och utveckla företag på landsbygd. De gröna näringarna är en mycket viktig del
av den öländska landsbygdsutvecklingen.
Kommunen ska tillsammans med näringslivet arbeta
för att hitta verksamheter och evenemang för att
möjliggöra ett bredare utbud året runt.
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6 Kommunikationer
Åtgärd
Kommunen ska arbeta för att Trafikverket förbättrar
sitt vägnät i kommunen samt att den regionala infrastrukturen i form av tåg- och flygförbindelser utvecklas. Kommunen ska arbeta för lika villkor för alla
boende i kommunen och återinföra bidrag till enskilda vägar.
Kommunen ska fortsätta verka för att landstinget
utvecklar den kompletterande kollektivtrafiken, Närtrafiken, där resenärer kan ringa och beställa sin
resa.
Kommunen ska arbeta för att bredbandsstrategin
förverkligas i hela kommunen. Hastigheten i uppkopplingen ska göra det möjligt till väl fungerande
bredbandstjänster, internet, telefoni och TV i hela
kommunen. Samordning och finansiering kan ske
med externa aktörer.
Kommunen ska arbeta för att Grankullaviks hamn
ska fungera som beredskapshamn för Öland
Kommunen ska arbeta för att möjliggöra båttrafik
året runt mellan Byxelkrok och Oskarshamn
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7 Planering, genomförande och utvärdering
Förslaget har bearbetats av representanter från kommunledning samt genom
deltagande från kommunens olika partigrupper.

7.1 Ansvar och kostnader
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att inom sitt ansvarsområde vidta åtgärder i planen och budgeterar för de kostnader som åtgärderna medför.
Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar för att åtgärdsplanen genomförs.

7.2 Årlig sammanfattning och redovisning
Kommunstyrelsens uppgift är att varje år följa upp och utvärdera genomförda
åtgärder.

8 Revidering
Planen ska revideras varje mandatperiod.
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