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ÄRENDEN

Sid

1

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av
delegationsbeslut

2018/11
002

2

Budgetuppföljning 2018

2018/8
042

onumrerat

3

Budget 2018 Borgholms Slott
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-02-06 § 57 kommunstyrelsen
att godkänna framtagen internbudget 2018 för Borgholm Slott.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/57
041

5

4

Begäran om permanentutökning av bilparken; socialnämnden
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 §
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 budgetäberedningen 2017.
Kommunstyrelsen la 2017-08-29 § 154 socialnämndens utredning om
arbetssätt och rutiner till handlingarna.
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.
Socialnämnden 2017-12-18 § 157 föreslår kommunstyrelsen
att permanenta utökningen av hemtjänstens bilpark med två bilar.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/163
032

6-9

5

Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige; åtgärdsprogram för att få utbildningsnämndens och socialnämndens budget i
balans;

2016/126
041

10-27

2
Kommunstyrelsen beslutar 2018-01-23 § 21
att återremittera ärendet till nämnderna för komplettering
- då konsekvensanalys av en besparing med 50 % på elevhälsan
saknas.
- då konkreta besparingsåtgärder samt siffror för de flesta verksamheterna samt effekt på årsbasis för åtgärder inom IFO saknas.
Utbildningsnämnden överlämnar 2018-01-31 § 11 tjänsteskrivelse som
svar på återremissen. (Tidigare handlingar från UN bifogas)
Socialnämndens svar skickas senare under veckan. (Tidigare handlingar
från SN bifogas).
Beslutas av kommunfullmäktige
6

Borgensförbindelse, återlämning av gammal (bostäder Resedan) och
beviljande av ny (VA-investeringar), Borgholm Energi AB
Borgholm Energi 2018-01-17 § 34 - återlämning av borgen (bostäder
Resedan) och begäran om ny borgen om 55 mkr för VA-investeringar
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/60
045

28-30

7

Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm
Energi AB
Tjänsteskrivelse med föreslag till revidering av ägardirektiven. Mindre
ändringar dels med ändring av kommunallagen och dels med synpunkter
från revisorerna.
Ägardirektiven ska efter kommunfullmäktiges godkännande fastställas av
bolagsstämman som även ska ta fram bolagsordningen utifrån
ägardirektiven. Bolagsordningen ska sedan föreläggas
kommunfullmäktige.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/61
003

31-44

8

Markanvisningsavtal, del av Borgholm Borgholm 11:1 (Nydala)
2017/69
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-02-06 § 54
254
Att markanvisningsavtalet punkt 2.3 korrigeras till ”Parterna är överens
om att detta avtal upprättats med krav på att samtliga lägenheter som
uppförs upplåts som hyresrätter, i det fall lägenheterna ombildas till
bostadsrätter inom 15 år från avtalets tecknande kan kommunen kräva
ersättning och skadestånd.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att godkänna markanvisningen.
(Enligt antagen markanvisningspolicy gäller markreservationen längst till
sex månader efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Möjlighet till
förlängning med högst sex månader i taget ska finnas som det finns en
tydlig verksamhetsidé och rimlig tidplan för genomförande.
Beslut om försäljning fattas därefter av kommunfullmäktige.)
Beslutas av kommunstyrelsen

45-51

9

Förvärv genom fastighetsreglering, del av Högby 8:1;
allaktivitetspark i Löttorp
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06 § 55 föreslår kommunstyrelsen
att godkänna förvärv genom fastighetsreglering av ca 8 300 kvm av fastigheten Borgholm Högby 8:1 till en kostnad av 150 000 kronor samt
tillkommande förrättningskostnader.
att markområdet tillförs kommunens fastighet Borgholm Löttorp 3:31.
att ansökan om fastighetsreglering verkställs av mark- och exploatering.
Enligt gällande delegationsordning har mark- och exploatering delegation
att genomföra förvärvet.

52-58

2016/25
814

3
Beslutas av kommunstyrelsen
10

Fastighetsförsäljning del av Borgholm 11:1 (Lyckås)
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-01-15 § 38 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna försäljning av ca 3 000 kvm av Borgholm 11:1 (Lyckås)
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom
kommunens mäklares försorg.
att om möjligt skriva in krav på byggnation på fastigheten inom två år i
köpeavtalet.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/45
253

59

11

Revidering av IT-strategi för Borgholms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-02-06 § 43 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
Att anta IT-strategi för Borgholms kommun och dess bolag.
Ersätter tidigare IT-strategi antagen 2005-06-13.
Beslutas av kommunfullmäktige

2016/12
005

60-62

12

Informationssäkerhetspolicy
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-06 föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att anta informationssäkerhetspolicy för Borgholms kommun och dess
bolag.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/51
005

63-66

13

Medborgarförslag (Julius Sääf) - återför årskurs 6 till de skolor där
övriga mellanstadiet går
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 § 203
att låta utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och
lokalmässigt perspektiv inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera utredningen ur
lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv senast till februari 2018.
Detta så att beslut för 6:ornas återflytt kan tas inför läsåret 2018/2019
och verkställas åtminstone etappvis.
Fastighetsavdelningen har utrett och kompletterat utredningen.
Kommunstyrelsen har att föreslå kommunfullmäktige bifalla eller avslå
medborgarförslaget.
Beslutas av kommunfullmäktige.

2015/231
008

67-101

14

Motion (Eva Wahlgren C) - strandpromenad mellan Böda hamn och
Böda Sands-området
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-11-14 § 382 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad i och med att GC-sträckan är föreslagen att
ingå i Regional Transportplan för Kalmar län 2017-2028 samt att
arbete med strandpromenad redan pågår genom privata intressenter.
Beslutas av kommunfullmäktige

2017/184
109

102-103

15

Motion (Marcel van Luijn M) - implementera skattekollen på
kommunens hemsida
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-11-28 § 402 kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen
Vidare föreslås kommunstyrelsen att vid kommunfullmäktiges bifall till
motionen

2017/152
109

104-106

4
att reservera medel i kommunstyrelsens internbudget 2018.
att låta kommunledningskontoret verkställa införandet.
Beslutas av kommunfullmäktige
16

Motion (Per Lublin nÖP) - avskaffa benämningen oppositionsråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-11-07 § 367 kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till tidigare beslut i kommunfullmäktige.
Beslutas av kommunfullmäktige

2017/171
109

107-109

17

Motion Stig Bertilsson (C) - hantering av ställplatser I Böda hamn
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-01-09 § 19 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då ställplatser på kommunal mark ska arrenderas ut
enligt gällande riktlinjer.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/204
109

110-111

18

Meddelanden och delegationsbeslut
INFORMATION;
Utbildning ”Folkhälsa är politik”
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-06 att kommunstyrelsen, samtliga nämnders ordförande och vice ordförande samt den
kommunala ledningsgruppen ska delta i utbildningen. Lågt arvode utgår.
Föreslagna datum v. 15 för utbildningen: 9/4, 10/4 13/4. – Försök att
komma överens om något bra datum.

_ _ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2018-02-19

112-117
2018/52
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1 Sammanställning
Resultatet för kommunen i januari är +2,1 mkr. Driftredovisningen visar en
negativ budgetavvikelse -0,7 mkr, investeringarna uppgår till 2,4 mkr och
likviditeten är 77,6 mkr.
Från och med januari 2018 förändras månadsuppföljningar till att mer än tidigare
fokusera på prognos, åtgärder och handlingsplaner. Arbetet sker som ett
samarbete mellan förvaltningschefer, ekonomiavdelning och personalavdelning.
Till nästa månad kommer uppföljningen att kompletteras med en prognos för
kommunen totalt och för nämnderna. Uppföljningen ska även innehålla en
personaluppföljning.

2 Ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsen
Efter januari uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse om –141 tkr. Gata, park
och hamnar uppvisar underskott på grund av fler arbetade timmar än vad som
finns i avtalet för perioden. Intäkter för arrenden är lägre än budgeterat på grund
av utredning av avtalen. Intäkter från Arbetsförmedlingen avseende extratjänster
är inte uppbokade på grund av avsaknad av underlag. Intäkter beräknas ändå att
komma men det är okänt med hur mycket.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har efter januari en positiv budgetavvikelse med +352 tkr,
vilket främst beror på lägre driftkostnader än budgeterat. Personalkostnaderna
ligger i stort sett i linje med budget med undantag för vissa enheter där sjuklön
belastar.
Interkommunal ersättning är enligt budgeterad nivå per januari.
Socialnämnden
För januari är avvikelsen -1 403 tkr mot budget. Avvikelsen härleds till framförallt
ökade kostnader för placeringar samt högre kostnad för försörjningsstöd, vilket i
huvudsak uppstått till följd av att flera nyanlända har svårt att komma ut på
arbetsmarknaden. Personalkostnaderna har för perioden varit högre än budgeterad
nivå. Detta beror till stor del på att omfördelning av resurser i verksamheter där
behovet har förändrats har tagit längre tid än beräknat. Ytterligare förklaring till
avvikelsen är att ett assistansärende har övergått från Försäkringskassan till
kommunal regi vilket skapar en merkostnad för verksamheten. Förvaltningen har
även konsulter inhyrda som socialsekreterare fram till våren vilket det saknas
budgettäckning för. Verksamheten för ensamkommande barn och unga bidrar
positivt till avvikelsen. Detta beror på att verksamheten anpassas efter behovet.
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningen uppvisar en budgetavvikelse om +221 tkr för januari månad. Den
främsta orsaken till avvikelsen är att byggverksamheten har haft högre intäkter än
budgeterat för perioden. Effektivare arbetssätt i hanteringen av inkomna ärenden
är en stor förklaring. Prognosen för helåret är dock att intäkterna kommer
balanseras och avvikelsen sjunka. Fördelningen av personalkostnader för
Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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administrationen och servicecenter ses över, vilket förklarar verksamheternas
över- och underskott.

2.1 Driftredovisning
Nämnd (TKR)

Årsbudget jan-jan

Kommunstyrelsen

Redovisat jan-jan

Avvikelse

11 840

11 981

-141

Revision

57

3

54

Överförmyndare

80

27

53

0

4

-4

385

144

241

Utbildningsnämnden

14 752

14 400

352

Socialnämnden

23 934

25 337

-1 403

1 321

1 100

221

126

168

-42

Totalt nämnder

52 494

53 162

-668

Finansförvaltning

-53 914

-55 279

1 365

-1 420

-2 117

697

Valnämnd
Borgholms slott

Samhällsbyggnadsnä
mnden
Bostadsanpassning

Totalt

3 Åtgärder
Socialnämnden
En projektgrupp är tillsatt och kommer börja arbeta med att ta fram en
resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen
om funktionsnedsatta. Projektgruppen startar under februari och målet är att en
resursfördelningsmodell ska kunna genomföras på en pilotverksamhet under
hösten.
Åtgärder som har påbörjats är hemmaplansarbete i större utsträckning för att
förhindra ytterligare placeringar, genom t ex fler familjebehandlare som kan
arbeta med familjerna i hemmiljön. Detta är fördelaktigt för både individen och
ekonomin.
Samhällsbyggnadsnämnd
Finns inga direkta skäl att vidta ekonomiska åtgärder med anledning av januari
månads budgetavvikelse. Dock viktigt att:



Snabbt rekrytera vakanta tjänster. Arbetstopp uppstår alltid under
sommaren så underbemanning under semesterperioden är synnerligen
olämpligt.
Rekrytera ytterligare en kart-mätingenjör för att minska sårbarheten och
öka intäkterna.
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4 Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till 63 mkr och
likviditeten för januari är 77,6 mkr.
Tabellen nedan visar medelsaldot för åren 2016-2018 och respektive månad.
Tabellen kommer att kompletteras med en likviditetsprognos.

5 Investeringar
Kategor
i

Fastigh
eter nyom och
tillbyggn
ation

Fastigh
eter
upprust
ning

Investeringsprojekt

Fastigheter ny- om
och tillbyggnation

Fastigheter
upprustning

Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se

Politi
skt
besl
ut

Kommentar

Bevilj
ad
2018

Bevilj
ad
2018

Fönster
Soldalen
§179/17 Pågår enligt
plan.
Fönsterna
håller på att
monteras
klart.
Servicehus
Böda §33/17
- Pågår
enligt plan.
Avstämning
med
elektriker
och
rörmokare
har gjorts
och solceller
kommer att
installeras i
samband

Investerin
gsplan
2018

Utf
all

24 400

6

9 870

682

Prog
nos

Avvike
lse

0

24 400
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Kategor
i

Investeringsprojekt

Politi
skt
besl
ut

Kommentar

Investerin
gsplan
2018

Utf
all

Prog
nos

Avvike
lse

med
projektet.
Bidrag för
energieffekti
visering
kommer att
sökas hos
energimyndi
gheten för
denna
åtgärd.

Hamnar

Hamnar

Bevilj
ad
2018

15 000

20

Övriga
investeri
ngar

Övriga
investeringar

Bevilj
ad
2018

3 130

17

Infrastruktur

Bevilj
ad
2018

3 000

0

Cirkulationsplats
Rälla §30/16 KF

Bevilj
ad
2018

1 000

0

Bredbandsstrategi
§173/13 KF

Bevilj
ad
2018

1 000

0

Infrastru
ktur

Nämnde
r

Enligt avtal
efter beslut.
2018 är sista
året då
kommunen
medfinansier
ar
Ölandsleden
.

0

1 000

1 700 1 700

-75

Ölandsleden

Bevilj
ad
2018

Gatubelysning
§7/16 KF

Bevilj
ad
2018

1 000

0

Socialförvaltninge
n

Bevilj
ad
2018

450

0

450

0

440

0

440

0

Utbildningsförvaltn
Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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Kategor
i

Investeringsprojekt

ing

Samhällsbygnadsfö
rvaltningen

Summa

Politi
skt
besl
ut

Kommentar

Investerin
gsplan
2018

Utf
all

Prog
nos

310

0

310

Avvike
lse

Bevilj
ad
2018

Bevilj
ad
2018

61 225

2 425 27 300

0

925

Beslutad investeringsbudget för 2018 enligt KF: §180/17 är 61 225 tkr
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-06

43-58

§ 57

Dnr 2018/57-041 KS

Budget 2018 Borgholms Slott
Ekonomiavdelningen redogör för framtaget förslag till internbudget för Borgholms Slott 2018. Budgeten fördelas utifrån utfall 2017 samt planering inför
säsong 2018. I tabellen nedan visas budgeten för 2017, budgeten för 2018
samt förändringar mellan åren
Budgetförändringar 2017-2018
Budget
2017

Budget
2018

Borgholms Slott

5 651

4 901

-750

Överskott från 2016 utgår.

Konserter

-600

-500

100

Planerade intäkter för konserter
2017

Gästabud

-200

-200

0

-3 863

-4 050

-187

3

33

30

Enligt utfall 2017

Café

-120

-70

50

Kostnader enligt utfall, budget
för intäkter är oförändrad

Mobil scen

-40

-40

0

Intäkter för uthyrning av mobil
scen

Övriga program

-8

-24

-16

Budget för intäkter och drift av
Källa gamla kyrka

Tåg

0

-50

-50

Budget för försäljning biljetter

Total budget

823

(tkr)

Kiosk/entré
Pedagogisk verksamhet

-

0

Förändring
2017-2018 Anteckning

-

Intäkter för gästabud
oförändrad
Intäkter och kostnader enligt
utfall 2017

823

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna framtagen internbudget 2018 för Borgholm Slott.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

§ 157

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-12-18

157-183

Dnr 2017/2-792 SN

Permanenta utökningen av hemtjänstens bilpark
Sammanfattning av ärendet
Vid KS 160623 beslutades en tillfällig utökning med två klimatsmarta elbilar
till hemtjänsten. I beslutet Dnr 2016/163-032 finns även ett uppdrag till socialnämnden att återrapportera efter utredning om arbetssätt och rutiner innan
beslut om permanent utökning av bilparken tas. Utredningen har gjorts av
Maria Svanborg, verksamhetschef och redovisades 170829 i KS.
Beslutsunderlag
Hemtjänsten har ett fortsatt behov av den utökade bilparken. Vi ser dock
dagligen över behovet och fördelar om bilarna vid behov.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att

permanenta utökningen av hemtjänstens bilpark med två bilar.

_____________________________
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 154

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-29

136-156

Dnr 2016/163-032 KS

Återrapportering; Uppföljning bilparken inom ÄO/HSV
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-30 § 151 i samband med begäran
om utökning av hemtjänstens bilpark att socialnämnden ska återrapportera
efter utredning om arbetssätt och rutiner.
Socialnämnden överlämnade 2017-06-26 § 88 följande uppföljning till kommunstyrelsen.
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
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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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.

Utdragsbestyrkande
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Paragrafer

2016-08-30

139-158

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.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-31

1-17

Dnr 2017/114-042 UN

Återremiss från kommunstyrelsen, att ta fram en åtgärdsplan för att få
en budget i balans
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-23 § 21 att återremittera ärendet om
åtgärdsprogram för budget i balans till utbildningsnämnden, då konsekvensanalys av en besparing med 50 % på elevhälsan saknas.
I tjänsteskrivelsen Åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i balans
2018 (UN 2017/114) står det att en åtgärd är att minska elevhälsan med 50
%. Detta är en felskrivning och den rätta lydelsen skulle vara att minska elevhälsan med 50 % tjänst. Det är en centralt placerad specialpedagog som går
i pension under året som idag arbetar 100 %, men som kommer att ersättas
med en tjänst på 50 %.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 januari 2018
Återremiss, Kommunstyrelsens beslut daterad den 23 januari 2018 § 21
Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden
att

godkänna tjänsteskrivelsen med förklaring till utbildningsnämndens
beslut den 19 december 2017 § 138.

att

överlämna tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta tjänsteskrivelsen daterad den 26 januari 2018 som sin egen.

att

överlämna tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-23

4-30

Dnr 2016/126-041 KS

Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige; åtgärdsprogram
för att få utbildningsnämndens och socialnämndens budget i balans.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 § 181 i samband med behandling av delårsrapporten
att uppdra till socialnämnden att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet.
att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsplan för att få en
budget i balans.
Uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
snarast dock senast under februari månad 2018.
Socialnämnden överlämnar 2017-12-18 § 160 redovisad åtgärdsplan 201711-24 för socialnämndens verksamheter till kommunfullmäktige som återrapportering av uppdraget.
Utbildningsnämnden överlämnar 2017-12-19 § 238 redovisat åtgärdsprogram 2017-12-04 till kommunfullmäktige som återrapportering av uppdraget.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar på återremiss till nämnderna för komplettering
- då konsekvensanalys av en besparing med 50 % på elevhälsan saknas.
- då konkreta besparingsåtgärder samt siffror för de flesta verksamheterna
samt effekt på årsbasis för åtgärder inom IFO saknas.
Ordföranden konstaterar att det finns ett återremissyrkande som ska ställas
under proposition.
Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till nämnderna för komplettering.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet till nämnderna för komplettering
- då konsekvensanalys av en besparing med 50 % på elevhälsan
saknas.
- då konkreta besparingsåtgärder samt siffror för de flesta verksamheterna samt effekt på årsbasis för åtgärder inom IFO saknas.

_____________________________
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-12-19

134-146

Dnr 2017/114-042 UN

Beslut, Uppdrag från kommunfullmäktige, att ta fram en åtgärdsplan för
att få en budget i balans
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog 2017-11-20 § 181 beslut om att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans.
Åtgärder som beslutats i utbildningsnämnden och genomförts under 2017 är


att göra de besparingar som går att genomföra utan betydande kvalitetsförsämringar under 2017.



att anpassa verksamheten inför budgetår 2018 genom skapandet av
en ny resursfördelningsmodell.



att planera verksamheten i förskola/ grundskola för 2018 enligt den
budget som tagits fram, vilket innebär besparingar för att få en budget
i balans.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslut den 12 december 2017 § 126
Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2017
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämndenämnden
att

anta tjänsteskrivelsen åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i balans 2018 med redaktionella ändringar som sin egen, samt

att

lämna åtgärdsprogrammet inklusive bilagor till kommunstyrelsen och
vidare till kommunfullmäktige

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta tjänsteskrivelsen åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i balans 2018 som sin egen, samt

att

lämna åtgärdsprogrammet inklusive bilagor till kommunstyrelsen och
vidare till kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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2017-12-19

134-146

Expedieras till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-12-12

121-131

Dnr 2017/114-042 UN

Uppdrag från kommunfullmäktige, att ta fram en åtgärdsplan för att få
en budget i balans
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog 2017-11-20 § 181 beslut om att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans.
Åtgärder som beslutats i utbildningsnämnden och genomförts under 2017 är


att göra de besparingar som går att genomföra utan betydande kvalitetsförsämringar under 2017.



att anpassa verksamheten inför budgetår 2018 genom skapandet av
en ny resursfördelningsmodell.



att planera verksamheten i förskola/ grundskola för 2018 enligt den
budget som tagits fram, vilket innebär besparingar för att få en budget
i balans.

Diskussion förs kring gjorda åtgärder under 2017 och vad som planeras inför
2018 för att få budget i balans.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2017
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden
att

godkänna tjänsteskrivelsen åtgärdsprogram för utbildningsnämndens
budget i balans 2018, samt

att

lämna åtgärdsprogrammet inklusive bilagor till kommunstyrelsen och
vidare till kommunfullmäktige.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämndenämnden
att

anta tjänsteskrivelsen åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i balans 2018 med redaktionella ändringar som sin egen, samt

att

lämna åtgärdsprogrammet inklusive bilagor till kommunstyrelsen och
vidare till kommunfullmäktige

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2017-12-04

UN 2017/114

Helena Svensson, 0485-88110
helena.svensson@borgholm.se

Åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i
balans 2018
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta
att

godkänna tjänsteskrivelsen åtgärdsprogramför
utbildningsnämndens budget i balans 2018, samt

att

lämna åtgärdsprogrammet till kommunstyrelsen och vidare till
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tog 2017-11-20 §181 beslut om att uppdra till
utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsprogram för att få en budget i
balans.
Åtgärder som beslutats i utbildningsnämnden och genomförts under 2017 är


att göra de besparingar som går att genomföra utan betydande
kvalitetsförsämringar under 2017.



att anpassa verksamheten inför budgetår 2018 genom skapandet av
en ny resursfördelningsmodell.



att planera verksamheten i förskola/ grundskola för 2018 enligt den
budget som tagits fram, vilket innebär besparingar för att få en
budget i balans.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll i maj, juni, augusti, september, oktober och
november.
Utredningen Prognos 2017 som lämnades till utbildningsnämnden som
underlag för beslut i juni och vidare till kommunstyrelsen efter det. (UN
2016/19)
Tjänsteskrivelsen Resursfördelningsmodell för utbildningsnämnden som
lämnades till utbildningsnämnden som underlag för beslut i november och
vidare till kommunstyrelsen efter det. (UN 2017/100)
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Beslut och åtgärder 2017
Prognosen för 2017 års resultat är för utbildningsnämnden ett underskott på
drygt 7 miljoner kronor. Att det skulle bli ett underskott upptäcktes vid
tertialbokslut 1 2017, vilket redovisades till utbildningsnämnden 2017-06-27
§55. Då förklarades underskottet av utgifterna för elever som väljer annan
huvudman (interkommunal ersättning och ersättning till fristående
huvudmän) samt omställningen av migrationsverkets boenden på norra
Öland. Efter det har följande beslut om åtgärder tagits:
Utbildningsnämndens sammanträde 2017-06-27 §66
Utifrån underlaget Prognos 2017, där en handlingsplan presenteras, togs
följande beslut:
Utbildningsnämnden beslutar
att

uppdra till förvaltningen att anpassa verksamheten inför
budgetår 2018 utifrån en preliminär budget som tar hänsyn till
den prognosticerade kostnaden för interkommunal ersättning
samt

att

redovisa konsekvenserna av detta för verksamheterna under
september 2017.

att

uppdra åt förvaltningen att under 2017 göra de besparingar
som går att genomföra utan betydande kvalitetsförsämringar
samt

att

redovisa konsekvenserna av detta för verksamheterna under
augusti 2017.

Utbildningsnämnden har sedan följt upp beslutet i augusti och september.
De besparingar som gått att genomföra till höstterminen 2017 har gjorts.
Detta har inneburit en neddragning på personal i både förskola, grundskola
och fritidshem, medan kostnaderna för interkommunal ersättning och
ersättning till fristående fortsatt att öka, varför underskottet inte minskat
totalt.

Beslut och åtgärder 2018
I november tog utbildningsnämnden beslut om en ny
resursfördelningsmodell, som bygger på aktuell lagstiftning och baseras på
alla folkbokförda barn och elever i kommunen. Denna modell innebär att
utbildningsnämnden i högre grad har möjlighet att förutsäga hur stora
kostnaderna blir för interkommunal ersättning och ersättning till fristående
verksamheter. Därmed är det möjligt att lägga en internbudget i balans för
2018.
I den nya resursfördelningsmodellen blir barn- och elevpengen till andra
huvudmän mindre, eftersom vi tidigare lagt in extra resurser i
grundbeloppet. Nu finns ett s.k. tilläggsbelopp budgeterat för extraordinärt
stöd och därmed minskas barn- och elevpengen, vilket också innebär en

Borgholms kommun
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Sida
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besparing för utbildningsnämnden, eftersom nästan 10% av våra barn och
elever finns hos annan huvudman.
Den centrala elevhälsan minskas med 50% till höstterminen och Lotsens
administratörstjänst minskas med 90%. En marknadsföringsplan ska tas
fram för att påvisa kommunens goda skolresultat för de vårdnadshavare
som ska välja skola till hösten 2018.

Konsekvensanalys
Konsekvenserna av den nya resursfördelningsmodellen är att
verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem får mindre tilldelning av
elevpeng. Det blir en anpassning från en ganska hög nivå, till den nivå som
kommunfullmäktige beslutat om i och med att man beslutat om
budgetramen. Detta kommer att innebära minskningar på personal och
detta arbete har under hösten 2017 pågått i samarbete med
ekonomiavdelningen och personalavdelningen.

Helena Svensson
Utbildningschef
Beslut ska skickas till
Kommunstyrelsen

Felipe Hernandez
Controller

20 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

§ 160

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-12-18

157-183

Dnr 2017/9-792 SN

Budgetuppföljning för oktober 2017 samt beslut från KF.
My Nilsson, ekonom informerar att efter november uppvisar förvaltningen en
budgetavvikelse på -16,4 mkr. Avvikelsen exklusive ensamkommande barn
och unga uppgår till -19,7 mkr. Underskottet beror främst på kostnader för
placeringar inom barn och familj samt missbruk. Högre personalkostnader till
följd av högre vårdtyngd inom omsorgen av funktionsnedsatta bidrar också till
underskottet. Underskottet reduceras av ensamkommande flyktingbarn där
verksamheten har anpassat sig efter minskningen av barn och unga, vilket
medför att kostnadsnivån minskar.
Hälso- och sjukvården uppvisar en budgetavvikelse på -0,6 mkr efter november. Avvikelsen härleds främst till högre kostnader för hjälpmedel samt högre
personalkostnader inom sjuksköterskor dag. Vakanta tjänster inom rehabenheten reducerar avvikelsen för perioden. Kontroll av arbetssätt och rutiner
sker för att minska kostnader för övertid. Kostnader för sjukhusvård till följd
av att boendeplatserna inte varit tillräckliga på korttiden bidrar till underskottet
(-0,1 mkr).
Särskilt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,3 mkr. Avvikelen består främst i högre personalkostnader till följd av en total sjukfrånvaro på ca 6 % (samma period 2016 ca 10 %). Sjukfrånvaron skapar kostnader
för sjuklön (1,0 mkr). Då det på flera platser är svårt att få in timvikarier med
kort varsel går ordinarie personal in på fyllnad- eller övertidslön (1,6 mkr) vilket är ett mer kostsamt alternativ. Intäkterna uppvisar överskott på grund av
att de blivit högre än väntat på två boenden. Demensboenden har ett budgetutrymme på 0,74 tjänst/boende och äldreboende har ett budgetutrymme på
0,69 tjänst/boende med hjälp av de stimulansmedel som staten fördelat för
att höja bemanningen inom äldreomsorgen. En rättning har skett mot kostnader för fastigheter vilket förbättrar resultatet för verksamheterna.
Ordinärt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,2 mkr. Hemtjänsten uppvisar ett i underskott om -1,4 mkr. De beviljade timmar som hemtjänsten driver sin verksamhet utifrån har under året varit i genomsnitt 14 100
timmar per månad. Budgeterat antal timmar är ca 15 300 timmar per månad.
Vilket borde generera ett överskott i verksamheterna. Hemtjänstområdena
Källa-Persnäs och Böda har haft fler beviljade timmar än budgeterat vilket
skapar underskott. Resterande områden har färre beviljade timmar än bugeterat vilket skapar överskott, dock inte i den storleksordning som borde vara.
Detta beror delvis på sjukfrånvaron som varit totalt 10 % för perioden (jmf fg
år 12 %) (sjuklön -1,5 mkr). Av samma anledning som särskilt boende är det
svårt med vikarier vilket genererar kostnader för fyllnad- och övertid (1,8
mkr).
Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter november en budgetavvikelse på -7,4 mkr. I avvikelsen ingår tilläggsbudget beslutad av KF om 1,7 mkr
för att täcka underskott för ökade personalkostnader under årets första sex
månader. Ett SFB-beslut som fått avslag och omvandlats till ett LSS-beslut
Utdragsbestyrkande
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Paragrafer

2017-12-18

157-183

medför högre kostnader för verksamheten genom att intäkten från Försäkringskassan uteblir, årseffekten av detta beslut förväntas bli en merkostnad
om 0,9 mkr. Kostnaden för sovande jour ersätts inte fullt ut inom SFB, kommunen ersätts med ¼ timme och ger ersättning för ½ timme vilket skapar en
merkostnad. Även antalet timmar har ökat då det ska vara möjligt att verkställa beslutet med tanke på personalens arbetspass. Inom gruppbostad
Ranstad fortsätter personalkostnaderna öka på grund av ökad vårdtyngd.
Februarivägens avvikelse förklaras av att vaken natt infördes istället för sovande jour. Den placering som tillkom under året har nu avslutats.
Individ- och familjeomsorgen uppvisar en budgetavvikelse om -8,2 mkr. Avvikelsen härleds till fortsatta kostnader för placeringar inom barn- och familj
samt missbruk. Då det varit hög belastning samt vakanser för socialsekreterarna har konsulter anlitats till en kostnad om ca 2,0 mkr. Avvikelsen reduceras av överskottet för de vakanta tjänsterna. Även kostnaderna för det ekonomiska biståndet fortsätter att öka då bland annat flera ansökningar rörande
individer vars etableringsersättning löpt ut och dessa har då ansökt kompletterande försörjningsstöd.
Budgetavvikelsen inom Ensamkommande barn och unga uppgår till +3,3
mkr. Det nya ersättningssystemet påverkar intäktsnivåerna vilket gör att överskottet minskar eftersom Migrationsverket sa upp avtalet med kommunen i
slutet på förra året. Skillnaden mellan föregående månads uppföljning är att
kommunens fordran på Migrationsverket ökat då ytterligare återsökningar
gjorts. Eftersom antalen ensamkommande barn och unga minskar har verksamheten anpassat sig, detta medför att kostnadsnivån minskar.
Eddie Forsman (M) önskar att tidigare budgetår, 2016 redovisas i uppföljningen.
Kommunfullmäktige beslutade 171120, § 181, att uppdra till socialnämnden
att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet.
Anna Hasselbom Trofast, socialchef presenterar idag en åtgärdsplan för socialnämnden.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna uppföljningen och lägga den till handlingarna.

att

anta redovisad åtgärdsplan för socialnämnden och skicka den till
kommunfullmäktige.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Beteckning

1 (6)

2017-11-24
Ert datum

Handläggare
Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Er beteckning

Åtgärdsplan för socialförvaltningen

Socialförvaltningen
Ekonomisk analys av nuläget
Efter november uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på -16,4 mkr.
Avvikelsen exklusive ensamkommande barn och unga uppgår till -19,7
mkr. Underskottet beror främst på kostnader för placeringar inom barn och
familj samt missbruk. Högre personalkostnader till följd av högre vårdtyngd
inom omsorgen av funktionsnedsatta bidrar också till underskottet.
Underskottet reduceras av ensamkommande flyktingbarn där
verksamheten har anpassat sig efter minskningen av barn och unga, vilket
medför att kostnadsnivån minskar.
Sammanfattning av övergripande mål och vision
Visionen för Borgholms kommun som är antagen i högsta politiska
instansen kommunfullmäktige är följande. Med gemensamma krafter
utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu
och för framtiden.
Det är av vikt att fortsätta det arbetet socialförvaltningen har påbörjat i
egenskap av flera positiva aktiviteter och åtgärder för att uppnå visionen.
Nedan följer några exempel som vi arbetar med för att vara en framtida
arbetsgivare som är välkommande, attraktiv och utvecklingsfokuserad. Det
sker ett arbete med kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för
friskare medarbetare samt där möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad är
viktigt.

Postadress



Det politiska uppdraget är att öka andelen medarbetare med önskad
tjänstgöringsgrad med arbetssättet vägen till heltid som norm och minska
antalet delade turer och sänka sjukfrånvaron som fortsätter under 2017
och 2018.



Digitalisering med mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare.
Under året har digitala lås introducerats i verksamheten. Utökning kommer
att ske med bland annat tillsyn nattetid, under både 2017 och 2018.



Medarbetarna är engagerade i verksamheten där kraften och
engagemanget hos dem är framtidens viktigaste resurs. Chefer och
ledarna ställs inför nya frågor och behöver ny kunskap, mer stöd och färre
antal medarbetare per chef för att leda verksamheterna framöver.
Telefon

Telefax

e-mail / www

0485-88 000

0485-129 35

www.borgholm.se
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Ett stort utvecklingsarbete är att arbeta än mer med fördjupade
utredningar och behandling på hemmaplan i syfte att tillförsäkra kvalité
samt även kunna minska kostnaderna för placeringarna. Sannolikt kan
förvaltningen inte utreda alla familjer som vi har placerade på institution på
hemmaplan. Det kan till exempel handla om familjer där det finns ett högt
skyddsbehov. Fast flertalet av de institutionsutredda familjerna skulle vi
kunna utreda på hemmaplan, om resurserna styrs till en lägenhet och
förstärkt familjebehandling.



Ekonomisk analys med enhetschef, verksamhetschef samt ekonom varje
månad där vi tittar på bemanning kontra behovet.

Hälso- och sjukvården
Ekonomisk analys av nuläget
Hälso- och sjukvården uppvisar en budgetavvikelse på -0,6 mkr efter
november. Avvikelsen härleds främst till högre kostnader för hjälpmedel
samt högre personalkostnader inom sjuksköterskor dag. Vakanta tjänster
inom rehabenheten reducerar avvikelsen för perioden. Kontroll av
arbetssätt och rutiner sker för att minska kostnader för övertid. Kostnader
för sjukhusvård till följd av att boendeplatserna inte varit tillräckliga på
korttiden bidrar till underskottet (-0,1 mkr).
Åtgärdsplan
Verksamhetchef Maria Svanborg, enhetschef Catrin Engberg Tukia ska
tillsammans med ekonomiavdelningen arbeta för att ta fram en
resursfördelningsmodell inom Hälso- och sjukvårdenheten. För att kunna
mäta vård- och omsorgstyngd och omfördela resurser utifrån patienternas
och behov.

Särskilt boende
Ekonomisk analys av nuläget
Särskilt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,3 mkr.
Avvikelen består främst i högre personalkostnader till följd av en total
sjukfrånvaro på ca 6 % (samma period 2016 ca 10 %). Sjukfrånvaron
skapar kostnader för sjuklön (1,0 mkr). Då det på flera platser är svårt att
få in timvikarier med kort varsel går ordinarie personal in på fyllnad- eller
övertidslön (1,6 mkr) vilket är ett mer kostsamt alternativ. Intäkterna
uppvisar överskott på grund av att de blivit högre än väntat på två
boenden. Demensboenden har ett budgetutrymme på 0,74 tjänst/boende
och äldreboende har ett budgetutrymme på 0,69 tjänst/boende med hjälp
av de stimulansmedel som staten fördelat för att höja bemanningen inom
äldreomsorgen. En rättning har skett mot kostnader för fastigheter vilket
förbättrar resultatet för verksamheterna
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Åtgärdsplan
Utökat ledarskap ska ge närvarande chefer som kan vara ute i
verksamheterna för naturliga möten med både brukare och medarbetare.
Ett stöd till medarbetarna när de har en svår arbetssituation.
Arbete med att se över bland annat arbetssätt är på börjat och kommer att
fortgå under 2018. En samverkan med Kalmar läns museum för att
utveckla kultur och fritid för den enskilde som bor på särskilt boende.

Ordinärt boende
Ekonomisk analys av nuläget
Ordinärt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,2 mkr.
Hemtjänsten uppvisar ett i underskott om -1,4 mkr. De beviljade timmar
som hemtjänsten driver sin verksamhet utifrån har under året varit i
genomsnitt 14 100 timmar per månad. Budgeterat antal timmar är ca 15
300 timmar per månad. Vilket borde generera ett överskott i
verksamheterna. Hemtjänstområdena Källa-Persnäs och Böda har haft fler
beviljade timmar än budgeterat vilket skapar underskott. Resterande
områden har färre beviljade timmar än bugeterat vilket skapar överskott,
dock inte i den storleksordning som borde vara. Detta beror delvis på
sjukfrånvaron som varit totalt 10 % för perioden (jmf fg år 12 %) (sjuklön 1,5 mkr). Av samma anledning som särskilt boende är det svårt med
vikarier vilket genererar kostnader för fyllnad- och övertid (1,8 mkr).
Åtgärdsplan
Inom äldreomsorgen ordinärt boende har en modell för resursfördelning
arbetats fram utifrån SKLs rekommendationer koll på hemtjänsten. Ökad
delaktighet hos chefer via uppföljning av modellen och det leder sin tur
ökad insyn och förståelse hos medarbetarna. ”Koll på hemtjänsten” från
bistånd till avslut. Biståndshandläggarna ger korta beslut med
regelbundna uppföljningar för att insatserna ska motsvara behovet.
Planeringen av insatserna följs upp regelbundet i ekonomiska
uppföljningen.
Arbetsgrupperna delas in i mindre arbetsgrupper för att delaktigheten och
samarbetet ska öka. Mindre grupper ger en god kontinuitet.
Kontaktmannaskapet är prioriterat.
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Omsorgen om funktionsnedsatta
Ekonomisk analys av nuläget
Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter oktober en
budgetavvikelse på -7,4 mkr. I avvikelsen ingår tilläggsbudget beslutad av
KF om 1,7 mkr för att täcka underskott för ökade personalkostnader under
årets första sex månader. Ett SFB-beslut som fått avslag och omvandlats
till ett LSS-beslut medför högre kostnader för verksamheten genom att
intäkten från Försäkringskassan uteblir, årseffekten av detta beslut
förväntas bli en merkostnad om 0,9 mkr. Kostnaden för sovande jour
ersätts inte fullt ut inom SFB, kommunen ersätts med ¼ timme och ger
ersättning för ½ timme vilket skapar en merkostnad. Även antalet timmar
har ökat då det ska vara möjligt att verkställa beslutet med tanke på
personalens arbetspass. Inom gruppbostad Ranstad fortsätter
personalkostnaderna öka på grund av ökad vårdtyngd. Februarivägens
avvikelse förklaras av att vaken natt infördes istället för sovande jour. Den
placering som tillkom under året har nu avslutats.
Åtgärdsplan
Enhetschefsorganisationen inom OFN är numera fördelad utifrån ett
verksamhetsperspektiv med ansvarsområden som exempelvis
socialpsykiatri samlat under samma chef och färre antal medarbetare per
chef. Tf. verksamhetchef Johanna Karlsson tillsammans med
ekonomiavdelningen arbetar för att ta fram en resursfördelningsmodell
inom OFN. För att kunna mäta vård- och omsorgstyngd och omfördela
resurser utifrån brukarnas behov. Genomlysning och inventering pågår i
samband med budgetarbetet och de oklarheter som uppstår åtgärdas.

Individ- och familjeomsorgen
Ekonomisk analys av nuläget
Individ- och familjeomsorgen uppvisar en budgetavvikelse om -8,2 mkr.
Avvikelsen härleds till fortsatta kostnader för placeringar inom barn- och
familj samt missbruk. Då det varit hög belastning samt vakanser för
socialsekreterarna har konsulter anlitats till en kostnad om ca 2,0 mkr.
Avvikelsen reduceras av överskottet för de vakanta tjänsterna. Även
kostnaderna för det ekonomiska biståndet fortsätter att öka då bland annat
flera ansökningar rörande individer vars etableringsersättning löpt ut och
dessa har då ansökt kompletterande försörjningsstöd.
Åtgärdsplan
Individ- och familjeomsorgen har höga kostnader för institutionsplaceringar,
vilket pågått över tid. I somras hade IFO:s enhet för barn- och
familjeärenden 18 personer placerade på institution. Av dessa var sju
placerade på en utredande avdelning och det är här vi ser att vi kan spara in
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stora pengar. Dygnskostnaden för de utredningsplacerade var sammanlagt
22 300 kronor, alltså en årskostnad på cirka åtta miljoner kronor.
Under 2018 kommer en utredningslägenhet att införskaffas och anställa
ytterligare en familjebehandlare så kommer kostnaderna sjunka.
Förvaltningen kommer sannolikt inte kunna utreda alla familjer som finns
placerade på institution på hemmaplan. Det kan till exempel handla om
familjer där det finns ett högt skyddsbehov. Fast många av de
institutionsutredda familjerna skulle vi kunna utreda på hemmaplan, om vi
hade en lägenhet och förstärkning inom individ- och familjeomsorgen.
Skillnaden mellan åtta miljoner kronor och en lägenhet med en extra
familjehemssekreterare ca 600 000kr per år är hisnande varför det system
vi nu använder oss av är resursslösande.
Det finns ytterligare områden där kostnaderna skulle kunna sjunka. För
närvarande är kostnaderna för placerade vuxna med missbruksproblem
höga. Om förvaltningen har fler familjebehandlare så kommer vi sannolikt
kunna ha både kortare placeringar på institution, samt kunna arbeta mer på
hemmaplan ihop med drog- och alkoholterapeut. Som det ser ut just nu så
har vi ingen heltäckande eftervård vilket bidrar till att en del
missbruksplaceringar antingen fortgår längre på den institution personen är
placerad på, eller omplaceras till annan eftervård, vilket är betydligt mer
kostsamt för kommunen än om vår egen öppenvård skulle arbeta. Mer
hemmaplanslösningar för familjer i syfte att minska placeringar av barn kommer
också att sänka kostnaderna, då en familjebehandlare kan hjälpa till på
hemmaplan och stötta familjen.
Inom försörjningsstöd kommer socialförvaltningen under 2018 att pröva mer itfunktioner där individer ansöker via hemsidan. Detta kommer leda till att arbetstid
frisätts för socialsekretarena där de kan arbeta mer aktivt med socialt stöd till den
enskilde.
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Vidare effektiviseringsåtgärder

I dagsläget 20 barn som är placerade i familjehem. Då det är svårt att
rekrytera nya familjehem så tvingas vi använda mer och mer
konsulentstödda familjehem som tar ca 2300 kronor/dygn. För en månad
blir detta 69 000 kronor. I dagsläget har vi 3 barn placerade i
konsulentstödda familjehem vilket blir ca 200 000 kronor per månad och
ca 2,4 mkr per år. Om dessa barn hade kunnat placeras i våra egna
familjehem hade kostnaden istället blivit ca 46 500kr per mån, alltså 558
000kr per år. För att kunna minska kostnaderna, samt för att kostnaderna
inte heller ska öka, behöver vi arbeta annorlunda. Idag konkurrerar vi om
familjehemmen med konsulentfirmorna som erbjuder sina familjehem mer
ersättning och mer stöd. Vi har inte kunna matcha detta alls. Vi behöver
jobba med rekrytering och bli mer attraktiva i vad vi kan erbjuda våra
familjehem. Idag har vi en familjehemsekreterare. Vi utökar till två
familjehemssekreterare för att erbjuda mera stöd till våra familjehem och
även rekrytera flera. Lönen för en till socialsekreterare är 450 000 kronor
per år. Vi skulle då effektivisera vår verksamhet genom att inte behöva
använda konsulentstötta familjehem och därmed uppnå en besparing på
1 392 000 kronor efter avdragen lön och kostnader för egna familjehem

Ensamkommande flyktingbarn
Ekonomisk analys av nuläget
Budgetavvikelsen inom Ensamkommande barn och unga uppgår till +3,3
mkr. Det nya ersättningssystemet påverkar intäktsnivåerna vilket gör att
överskottet minskar eftersom Migrationsverket sa upp avtalet med
kommunen i slutet på förra året. Skillnaden mellan föregående månads
uppföljning är att kommunens fordran på Migrationsverket ökat då
ytterligare återsökningar gjorts. Eftersom antalen ensamkommande barn
och unga minskar har verksamheten anpassat sig, detta medför att
kostnadsnivån minskar.
Åtgärdsplan
Socialförvaltningen har genom ständiga förändringar i verksamheten
lyckats att följa behov efter rådande efterfrågan och kommer att
fortsättningsvis följa verksamhetens behov.
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Borgholm Energi AB
2018-01-17

§ 34

Dnr 2018/4

Borgensförbindelse kommunen

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att föreslå KS att besluta att Borgholm Energi återlämnar borgen för
Bostäder på Resedan (55 mkr), och samtidigt godkänna att motsvarande borgen (55 mkr)
används till VA-investeringar.

Sammanfattning av ärendet
Under årens lopp har kommunens borgen till Borgholm Energi utökats.
Beviljat i KF 2010-09-06 § 106 Resedan Bostäder 55 mkr. Övrigt 497 mkr. Totalt 552 mkr.
Teoretiskt skulle vi ha kunnat amortera på lån och minska utnyttjad borgen i samma takt
som avskrivningarna, och samtidigt begära ny borgen och ta upp nya lån för nya ändamål.
I praktiken har vi amorterat mindre summor, och tagit upp nya lån efter behov.
Nettoeffekten blir densamma, men det är otydligt vad utnyttjad borgen används till.
Per 2017-11-20 är utnyttjad borgen 473 tkr.

Dagens sammanträde
Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Annika Hermansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

29
Tjänsteutlåtande
2018-01-08

Avdelning: Bolagsledning
Handläggare Annika Hermansson
E-post: annika.hermansson@borgholm.se
Tel: 0485-88322

Sida 1

Dnr.

Mottagare: BEAB Styrelse

Borgensförbindelse kommunen
Förslag till beslut
Styrelsen beslutar att föreslå KS att besluta att Borgholm Energi återlämnat borgen för
Bostäder på Resedan (55 mkr), och samtidigt godkänna att motsvarande borgen (55 mkr)
används till VA-investeringar.

Sammanfattning av ärendet
Under årens lopp har kommunens borgen till Borgholm Energi utökats. Se nedanstående
specifikation över beslut och ändamål.

Beviljat i KF
1993-11-29
2002-06-25
2003-05-26
2004-11-29
2006-11-01
2008-06-16
2009-11-30
2010-09-06
2010-10-25
2010-10-25
2010-12-20
2016-06-13

Paragraf
113
31
76
81
75
45
117
102
146
146
204
118

Mkr
Summa Ändamål
7 Generell borgen
142 Bolagisering av kommunal verksamhet
20 Ölands gymnasium
18 Industrifastigheter
20 Brandstationer 9 mkr och VA-utbyggnad 11 mkr
30 VA och Renhållning
25 Lägenheter för äldre
115 Resedan: Hälsocentral 60 mkr, Bostäder 55 mkr
36 Vindkraftverk Kastlösa
23 Näringslivsfastigheter
31 Vindkraftverk Ryd Rönnerum
85 Avsaltningsverk Sandvik
552

Teoretiskt skulle vi ha kunnat amortera på lån och minska utnyttjad borgen i samma takt
som avskrivningarna, och samtidigt begärt ny borgen och tagit upp nya lån för nya
ändamål.
I praktiken har vi amorterat mindre summor, och tagit upp nya lån efter behov.
Nettoeffekten blir densamma, men det är otydligt vad utnyttjad borgen används till.
Per 2017-11-30 bedöms utnyttjad borgen fördelas så här:
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Mkr
Aktuell fördelning
12 Ölands gymnasium
20 Lägenheter för äldre
51 Resedan: Hälsocentral
1 Vindkraftverk Kastlösa
11 Vindkraftverk Ryd Rönnerum
66 Avsaltningsverk Sandvik
1 Återvinning o Avfall
222 VA
77 Industrifastigheter
12 Fjärrvärme
473 Utnyttjad borgen
Syftet med ovanstående specifikation är att beskriva hur ändamålen ändrats för utnyttjad
borgen.
Eftersom borgen 55 mkr för Bostäder på Resedan är en stor post önskar vi tydliggöra att
borgen återlämnats och att Borgholm Energi begär att få utnyttja detta borgensutrymme
(55 mkr) till VA-investeringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Annika Hermansson
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Jens Odevall, 0485-88010
jens.odevall@borgholm.se

Reviderade ägardirektiv för Borgholm Energi AB
och Borgholm Energi Elnät AB
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderade ägardirektiv för Borgholm Energi AB och Borgholm
Energi Elnät AB och föreslå stämman att godkänna desamma.
att uppmana Borgholm Energi AB att revidera bolagsordningen analogt med
ägardirektivet.

Sammanfattning av ärendet
Ägardirektiven för de kommunala bolagen har genomgått en översyn.
Främst utifrån den nya kommunallagen, om ägarens styrning och
uppsiktsplikt, där bland annat laghänvisningen justerats. Även kommunens
revisorers synpunkter att bolaget inte bör konkurrensutsätta sin egen
verksamhet utan att sådan prövning ska göras av ägaren har beaktats i
förslagen.
Vad gäller bolagsordningen ska bolaget revidera denna så den blir
analog med det reviderade ägardirektivet.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderade ägardirektiv - Borgholm Energi Elnät AB
Förslag till reviderade ägardirektiv - Borgholm Energi AB

Jens Odevall
Kommunchef

Beslut ska skickas till
[Skriv text här]

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

kommun@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Torget
Östra Kyrkogatan 10

0485-880 00 vx

0485-129 35

650-5044

10 85 00-0

212000-0795
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Antagna KF 2017-06-12 § 96
Reviderade KF
Fastställt bolagsstämma

Ägardirektiv
Borgholm Energi AB
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Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget.
Ägardirektivet är antaget av kommunfullmäktige och fastställts på bolagsstämma.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget är dotterbolag till Borgholm Energi Elnät AB, som ägs av Borgholms kommun
I ägardirektivet används begreppet ”kommunkoncern”, vilket används som ett sammanfattande begrepp för kommunens nämnder och förvaltningar, bolag samt stiftelser. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska enligt kontrollkriteriet
omfattas av samma kontroll som kommunens egen förvaltning. Kontrollkriteriet är
en förstärkning av Kommunallagen och anger att kommunen genom kommunstyrelsen från och med 1 januari 2013 har en förstärkt uppsiktsplikt över sina bolag.
Vidare ska bolaget beakta kommunens övergripande strategiska mål, långsiktiga
planering och styrning samt policydokument där detta är tillämpligt. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige, fastställda av bolagets årsstämma.

2. Samhällsnytta, vision och målsättning
Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför ta fram egna
nämndsmål och verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges antagna strategiska
mål. Bolaget ska utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja
hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom
sin sektor. Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera
kommunens vision samt kommunfullmäktige beslutade strategiska mål
Kommunens vision: ”Med gemensamma krafter utvecklar vi hela
Borgholms kommun till något vi är stolta över. Nu och för framtiden.

3. Kommunens direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade ägardirektiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelse i lag eller
annan författning, exempelvis Aktiebolagslagen och Offentlighets- och sekretesslagen. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

4. Demokratiska aspekter
Kommunallagen slår fast att insynsfrågorna är viktiga ur demokratisk synpunkt.
Bolaget ska ha en öppen attityd i dessa frågor. I bolagsordningen ska anges: "Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos bolaget enligt de grunder
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och
offentlighets- och sekretesslagen".
Styrelsen i bolaget bestämmer vem som ska ha beslutanderätten när gäller utlämnande av handlingar. Vägran att utlämna handling ska på sökandes begäran prövas
av styrelsen.
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5. Bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Borgholms kommun svara för
vatten- och avloppsförsörjningen, insamla, transportera, återvinna och avskaffa avfall, bygga, äga och förvalta egna fastigheter och egna bostäder.

6. Särskilda ägardirektiv rörande skattefinansierad verksamhet
Bolaget har genom avtal uppdrag av beställaren Borgholms kommun att utföra
tjänster inom de skattefinansierade verksamheterna, specificerat som ”Teknisk
Service” och omfattas av




Gata, park och hamnar
Lokalvård
Kost

Skattefinansierade verksamheten ägs av kommunen och förvaltas av bolaget.
Kommunen äger frågor om utveckling och investering av infrastruktur. Tillkommande
oförutsedda kostnader ska lämnas till kommunen för beslut innan genomförande.
Ökade kostnader ska förankras i budgetprocessen.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att utfördela budget- och kostnadsansvar
för den tekniska servicen, vilket innebär att respektive nämnd och förvaltning är beställare avseende dessa tjänster utifrån tilldelad rambudget. Omfattning och pris ska
tydligt specificeras och regleras i avtal mellan beställare och utförare.

7. Bolagets ändamål
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets-, och självkostnadsprincipen, stärka kommunens attraktionskraft för såväl kommuninvånare
som näringsliv. Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda en heltäckande
service inom respektive verksamhetsområde samt trygga infrastrukturen enligt god
teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god försörjning inom
berörda områden till konkurrenskraftiga villkor.
Kommunen kan också välja att konkurrensutsätta hela eller delar av verksamheten
bland annat för att stärka och utveckla det lokala näringslivet.
Bolaget ska aktivt arbeta för







att ha en hög servicenivå och gott bemötande
att för verksamheterna eftersträva hållbarhet, förnyelsebarhet och kvalitet
att vara en bra arbetsgivare där medarbetarna mår bra och utvecklas
att ha en affärsmässig relation till det lokala näringslivet som leverantörbeställare- partner
att vara positiva till nya driftsformer i de olika verksamheterna
att följa med i utvecklingen inom respektive verksamhetsområde

8. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:


Förändrad bolagsstruktur – dvs frågor som berör bildande, förvärv och fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag.



Förändring av strategiska aktieinnehav - dvs frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.



Väsentliga förändringar av verksamhet – dvs start eller avveckling av rörelsegrenar.



Investeringar – dvs större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på
verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller annars
är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte
reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta.

Uppstår tveksamhet om ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.
Rekrytering av VD
Bolaget ska inbjuda till samråd med kommunstyrelsen inför rekrytering samt
lönesättning och lönerevidering av bolagets verkställande direktör.

9. Förvaltningsberättelsen och granskningsrapporten
Årsredovisningen ska beskriva måluppfyllelsen kopplat till de mål som kommunfullmäktige antagit i energi- och klimatstrategi, VA-plan, avfallsplan med mera gällande
bolagets verksamhet. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund
för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap.1§ och 1a§ 9 § Kommunallagen.
Bolagets lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige ska årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån
det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

10.

Ekonomiska mål, avkastning och soliditet

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaden för verksamheten täcks genom taxor och hyror. Bolagets kostnader för att utföra skattefinansierad verksamhet ska faktureras enligt faktisk kostnad i efterskott. Vidare ska bolagets verksamhet bedrivas utifrån kommunkoncernens övergripande målsättning om
god hushållning, vilket preciseras genom målen om avkastning och soliditet.
Avkastning
Bolagskoncernen ska under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig
avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 5,0 % för verksamhetsområdena
Fastigheter, Bostäder, Fjärrvärme, Vindkraft och Elnät.
Vatten och Avlopp omfattas av LAV (lagen om allmänna vattentjänster) anger att
resultatet i verksamheten under en 3-årsperiod inte går med vinst (justerat för god
kända fondavsättningar). Här bör ägaren regelbundet följa kostnadstäckningen för
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utbyggnad av nätet, att resultatnivån följs samt utbyggnadstakten av beslutade
verksamhetsområden.
För Återvinning och Avfall som omfattas bl a av miljölagen så gäller att
verksamheten inte ska gå med vinst (över en 3 årsperiod exkl fondavsättningar). Här
bör ägaren regelbundet följa resultatnivån.
Med avkastning avses inte utdelning till ägaren. All skattefinansierad verksamhet är
undantaget avkastningskrav och omfattas istället om målet om ”god ekonomisk
hushållning”
Avkastning på totalt kapital definieras som:


Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med balansomslutningen

Balansomslutningen definieras som:




Ett medelvärde av balansomslutningen i de senaste tre periodboksluten.
Balansomslutningen definieras per verksamhetsområde i tillämpliga delar.
Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika
verksamhetsområden.
Soliditet

Bolagskoncernen ska under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig
soliditet enligt nedan:
20 % och inte understiga 15 % för verksamhetsområdena Fastighet, Bostäder,
Fjärrvärme, Vindkraft, Elnät.
För Vatten och Avlopp och Återvinning och Avfall så finns inget eget kapital då inga
vinster får genereras.
Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.
Eget kapital definieras per verksamhetsområde genom beräknade ackumulerade
vinster.

11.

Effektivisering

Bolaget ska fortlöpande effektivisera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva
om delar av verksamheten kan konkurrensutsättas.

12.

Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via taxor och avgifter. Långsiktiga investeringar kan
finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i
dessa fall. Bolaget har i övrigt att följa kommunfullmäktiges beslutade finanspolicy.

13.

Styrning och samverkan

Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser
i Aktiebolagslagen, övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt
i enlighet med utfärdade ägardirektiv.
Bolaget ska
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följa av kommunfullmäktige utfärdade policydokument, handlingsprogram,
riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar.



följa av kommunstyrelsen antagen Delegationsordning för personalfrågor i
tillämpliga delar.



ansvara för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och
bolags verksamheter för att uppnå största möjliga kommunnytta.



årligen till kommunen redovisa de risk-och sårbarhetsanalyser som bolaget
ska göra med beaktande av lag 2006:544 om extraordinära händelser.



vid en inträffad krishändelse i enlighet med denna lag, och som utgör svår
påverkan på en eller flera viktiga samhällsfunktioner inom kommunens
geografiska område, samordna sina insatser med kommunens krishanteringsorganisation.

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1§ Kommunallagen uppsiktsplikt över bolaget,
vilken utövas enligt kommunstyrelsens reglemente. Kommunen och bolaget ska
sammanträda vid minst fyra protokollförda tillfällen per år. Deltagare vid dessa
möten ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott, bolagets presidium, VD och
bolagets ekonomichef samt kommunchef och kommunens ekonomichef.
För det löpande arbetet ska kommunen och bolaget på lämpligt sätt skapa gemensamma grupperingar för samråd. Syftet med detta är att skapa en väl fungerande kontaktyta mellan kommunen och bolaget samt att i samråd bereda de
ärenden som fodrar kommunala beslut innan de verkställs av bolaget.

14.

Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste
tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Budgetarbetet ska
följa antagen tidsplan. Fastställd budget och verksamhetsplan ska tillställas
kommunstyrelsen senast 30 september.

15.

Kommunal redovisning och budget

Bolaget ska lämna de uppgifter som kommunen bedömer nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska löpande under budgetarbetet lämna de uppgifter som
kommunen bedömer nödvändiga för upprättande av kommunens budget. Budgeten
ska relatera till mål och riktlinjer i de styrdokument som berör bolaget som är
beslutade av kommunfullmäktige.
________
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Ägardirektiv
Borgholm Energi Elnät AB
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Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi Elnät AB,(556020-7622), nedan kallat
bolaget och har fastställts på bolagsstämma 2014-xx-xx.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Borgholms kommun till 99,36% av rösterna och är moderbolag i
bolagskoncernen. I ägardirektivet används begreppet ”kommunkoncern”, vilket
används som ett sammanfattande begrepp för kommunens nämnder och förvaltningar, bolag samt stiftelser. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska
enligt kontrollkriteriet omfattas av samma kontroll som kommunens egen förvaltning. Kontrollkriteriet är en förstärkning av Kommunallagen och anger att
kommunen genom kommunstyrelsen från och med 1 januari 2013 har en förstärkt
uppsiktsplikt över sina bolag.
Vidare ska bolaget beakta kommunens övergripande strategiska mål, långsiktiga
planering och styrning samt policydokument där detta är tillämpligt. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige, fastställda av bolagets årsstämma.

2. Samhällsnytta, vision och målsättning
Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin
verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt
inom kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sina sektorer. Bolaget ska i
samverkan med kommunen arbeta för att realisera visionen samt av kommunfullmäktige beslutade strategiska mål
Kommunens vision: ”Attraktiva, kreativa, hållbara, företagsamma
Borgholm”
Bolaget är en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför ta fram egna
mål utifrån kommunfullmäktiges antagna strategiska
mål. Bolaget ska utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja
hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom
sin sektor. Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera
kommunens vision samt kommunfullmäktiges beslutade strategiska mål
Kommunens vision: ”Med gemensamma krafter utvecklar vi hela
Borgholms kommun till något vi är stolta över. Nu och för framtiden.

3. Kommunens direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade ägardirektiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelse i lag eller
annan författning, exempelvis Aktiebolagslagen och Offentlighets- och sekretesslagen. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

4. Demokratiska aspekter
Kommunallagen slår fast att insynsfrågorna är viktiga ur demokratisk synpunkt.
Bolaget ska ha en öppen attityd i dessa frågor. I bolagsordningen ska anges: "Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos bolaget enligt de grunder
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och
offentlighets- och sekretesslagen".
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Styrelsen i bolaget bestämmer vem som ska ha beslutanderätten när gäller utlämnande av handlingar. Vägran att utlämna handling ska på sökandes begäran prövas
av styrelsen.
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5. Bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Borgholms kommun bedriva
 elnätverksamhet med syfte att distribuera elenergi
 entreprenadverksamhet inom gatubelysning samt
 idka därmed förenlig verksamhet.
Tjänster som utförs utanför elnätsmonopolet ska tydligt specificeras och regleras i
avtal mellan beställare och utförare.

6. Bolagets ändamål
Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda kommuninvånarna och de kommunala förvaltningarna en heltäckande service inom respektive verksamhetsområde
samt trygga infrastrukturen enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god försörjning inom berörda områden till konkurrenskraftiga villkor.
Självkostnads- och likställighetsprincipen gäller inte för energibolag.
Bolaget ska aktivt arbeta för







att ha en hög servicenivå och gott bemötande
att för verksamheterna eftersträva hållbarhet, förnyelsebarhet och kvalitet
att vara en bra arbetsgivare där medarbetarna mår bra och utvecklas
att ha en affärsmässig relation till det lokala näringslivet som leverantörbeställare-partner
att vara positiva till nya driftsformer i de olika verksamheterna
att följa med i utvecklingen inom respektive verksamhetsområde

7. Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:


Förändrad bolagsstruktur – dvs frågor som berör bildande, förvärv och
fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av
bolag.



Förändring av strategiska aktieinnehav - dvs frågor som berör strategiska förvärv av aktier alternativt försäljning av strategiska aktieinnehav.



Väsentliga förändringar av verksamhet – dvs start eller avveckling av rörelsegrenar.



Investeringar – dvs större investeringar som ändrar nuvarande inriktning på
verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller annars
är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte
reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta.

Uppstår tveksamhet om ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.
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Rekrytering av VD
Bolaget ska inbjuda till samråd med kommunstyrelsen inför rekrytering samt
lönesättning och lönerevidering av bolagets verkställande direktör.

8. Förvaltningsberättelsen och granskningsrapporten
Årsredovisningen ska beskriva måluppfyllelsen kopplat till de mål som kommunfullmäktige antagit i energi- och klimatstrategi, VA-plan, avfallsplan med mera gällande
bolagets verksamhet. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund
för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap.1§ och 1a §6 kap 9 § Kommunallagen.
Bolagets lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige ska årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån
det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

9. Ekonomiska mål, avkastning och soliditet
Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaden för verksamheten täcks genom taxor. Vidare ska bolagets verksamhet bedrivas utifrån kommunkoncernens övergripande målsättning om god hushållning, vilket preciseras genom
målen om avkastning och soliditet.
Avkastning
Bolagskoncernen ska under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig
avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 5,0 %. Med avkastning avses inte
utdelning till ägaren.
Avkastning på totalt kapital definieras som:


Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med balansomslutningen
Balansomslutningen definieras som:



Ett medelvärde av balansomslutningen i de senaste tre periodboksluten.
Det är summan av bolagets hela verksamhet som ska motsvara avkastningen.



Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.
Soliditet

Bolagskoncernen ska under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig
soliditet om minst 20 % och under perioden inte understiga 15 %. Soliditeten anger
hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.
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Effektivisering

Bolaget ska fortlöpande effektivisera sin verksamhet vilket också inkluderar att pröva
om delar av den kan konkurrensutsättas bland annat för att stärka det lokala näringslivet.

11.

Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via taxor. Långsiktiga investeringar kan finansieras
med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall. Bolaget har i övrigt att följa kommunfullmäktiges beslutade finanspolicy.

12.

Styrning och samverkan

Styrelsen för bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser
i Aktiebolagslagen, övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt
i enlighet med utfärdade ägardirektiv.
Bolaget ska





följa av kommunfullmäktige utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar.
ansvara för att dess verksamheter samordnas med övriga nämnders och bolags verksamheter för att uppnå största möjliga kommunnytta.
årligen till kommunen redovisa de risk-och sårbarhetsanalyser som bolaget
ska göra med beaktande av lag 2006:544 om extraordinära händelser.
vid en inträffad krishändelse i enlighet med denna lag, och som utgör svår påverkan på en eller flera viktiga samhällsfunktioner inom kommunens geografiska område, samordna sina insatser med kommunens krishanteringsorganisation.

Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 19§ Kommunallagen uppsiktsplikt över bolaget,
vilken utövas enligt kommunstyrelsens reglemente. Kommunen och bolaget ska
sammanträda vid minst fyra protokollförda tillfällen per år. Deltagare vid dessa möten ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott, bolagets presidium, VD och ekonomiansvarige samt kommunchef och kommunens ekonomichef.
För det löpande arbetet ska kommunen och bolaget på lämpligt sätt skapa gemensamma grupperingar för samråd. Syftet med detta är att skapa en väl fungerande
kontaktyta mellan kommunen och bolaget samt att i samråd bereda de ärenden som
fodrar kommunala beslut innan de verkställs av bolaget.

13.

Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste
tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd budget
och verksamhetsplan ska tillställas kommunstyrelsen senast 31 oktober.

44
14.

7 (6)

Kommunal redovisning och budget

Bolaget ska lämna de uppgifter som kommunen bedömer nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska lämna de uppgifter som kommunen bedömer nödvändiga för
upprättande av kommunens budget. Budgeten ska relatera till mål och riktlinjer i de
styrdokument som berör bolaget som är beslutade av kommunfullmäktige.
________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 54

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-06

43-58

Dnr 2017/69-254 KS

Markanvisningsavtal, del av Borgholm Borgholm 11:1 (Nydala)
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-21 § 293
att bevilja Bursells Entreprenad markreservation för del av Borgholm 11:1.
att uppdra till mark- och exploatering att upprätta markanvisningsavtal inför
godkännande av kommunstyrelsen.
Det noteras att beslutet innebär en möjlighet att, efter prövning genom detaljplan, även tillskapa en mindre yta för expansion för SwedeSpeed AB om de
så önskar.

Till dagens sammanträde finns framtaget förslag till markanvisningsavtal med
Bursells Entreprenad i Borgholm för del av Borgholm 11:1, område beläget
invid Bilprovningen och Guntorps Herrgård i Borgholm.
Av markanvisningsavtalet framgår att kommunen anvisar ett markområde om
sammanlagt 6900 kvm +-150 kvm inom fastigheten Borgholm 11:1.
Parterna ska tillsammans verka för att det anvisade markområdet planläggs
för ny bebyggelse avsedd för bostäder. Byggherren ges rätt att under en tid
av två år ensam förhandla med kommunen om överenskommelse om exploatering och förvärv av det anvisade markområdet. Markanvisningsavtalet innehåller också krav på upplåtelseformen hyresrätt vilken vid ett avvikande innebär rätt till skadestånd och ersättning.
För möjligheten att tillskapa bostäder behöver en ny detaljplan upprättas,
uppdrag för detta finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen och kostnader regleras i rubricerat avtal.
I samband med slutligt förslag till detaljplan ska parterna upprätta och teckna
ett mark- och exploateringsavtal med närmare villkor avseende genomförandet av exploateringen av det anvisade markområdet. Opartisk värdering har
utförts där kostnaden per byggbar kvadratmeter uppgår till 500 kronor (BTA).
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

markanvisningsavtalet punkt 2.3 korrigeras till ”Parterna är överens
om att detta avtal upprättats med krav på att samtliga lägenheter som
uppförs upplåts som hyresrätter, i det fall lägenheterna ombildas till
bostadsrätter inom 15 år från avtalets tecknande kan kommunen kräva ersättning och skadestånd.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

att

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-06

43-58

godkänna markanvisningen.

Enligt antagen markanvisningspolicy gäller markreservationen längst till sex
månader efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Möjlighet till förlängning
med högst sex månader i taget ska finnas som det finns en tydlig verksamhetsidé och rimlig tidplan för genomförande.
Beslut om försäljning fattas därefter av kommunfullmäktige.
_____________________________
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Datum
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2018-01-17

KS 2017/69

Reviderad enligt KSAU
2017-02-06 § 54

MARKANVISNINGSAVTAL
BOSTÄDER INOM DEL AV BORGHOLM 11:1
Avtal för utbyggnad och detaljplan
BORGHOLMS KOMMUN (21200-0795), nedan kallad kommunen, ägare av fastigheten Borgholm 11:1 och
BURSELLS ENTREPRENAD I BORGHOLM AB (556863-0593), nedan kallad Byggherren, har följande
avtal träffats:

§ 1 Bakgrund
1.1 Borgholm
Borgholm är kommunens största ort har en central betydelse för kommunens tillväxt. Det
finns ett uttalat önskemål från kommunens sida att tillgodose behovet av hyresrätter.
Detta avtal är framtaget i samförstånd med exploatören där parterna är helt överrens om
att tillskapandet av hyresrätter är avgörande för avtalets tillkomst.
1.2 Detaljplan
Anvisat område är inte planlagt sedan tidigare, detaljplanearbete behöver därför
genomföras.
1.3 Syfte
Syftet med detta markanvisningsavtal är att Kommunen och Byggherren i de fortsatta
diskussionerna ska utgå från en gemensam syn på en kommande utbyggnad av det
anvisade området, på detaljplanearbetet samt på konsekvenserna. Den gemensamma
synen syftar på överenskommelsen att hyresrätter ska tillskapas inom det anvisade
området. Kommunen och Bolaget ska därför bedriva ett aktivt samarbete. Parterna ska
tillsammans verka för att planeringsprocessen drivs fram mot att möjliggöra byggstart för
en kommande utbyggnad i enlighet med gemensamt framtagen tidplan, och verka för att
frågor som behöver lösas för dess genomförande, ska finna sin lösning inom utsatt tid.

§ 2 Anvisning
2.1 Område
Kommunen anvisar Byggherren ett markområde om sammanlagt 6900 kvm +/- 150 kvm
inom fastigheten Borgholm 11:1, markerat på bilaga 1 och skrafferat med rött rutnät.
2.2 Ensamrätt
Byggherren ges härmed rätt att under en tid av två år efter att kommunens beslut om
antagande av detaljplanen har vunnit laga kraft ensam förhandla med kommunen om
förvärv av det anvisade markområdet.

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

kommun@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax
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PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm
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2.3 Upplåtelseform
Parterna är överrens om att detta avtal upprättats med krav på att samtliga lägenheter
som uppförs upplåtes som hyresrätter, i det fall lägenheterna ombildas till bostadsrätter
inom 15 år från avtalets tecknande kan kommunen kräva ersättning och skadestånd.

§ 3 Planering
3.1 Ändamål
Parterna ska tillsammans verka för att det anvisade området planeras för ny bebyggelse
avsedd för bostäder enligt byggherrens koncept och att byggnationen genomförs.
3.2 Plankostnader
Kostnaderna för planarbetet fördelas mellan parterna. Byggherrens del av kostnaderna
regleras till ett fast pris om 150 000 kronor.
Byggherren faktureras enligt följande:
25000 kronor efter beslut om samråd
50000 kronor efter beslut om granskning
75000 kronor efter beslut om antagande
Då byggherren svarar för att bekosta de utredningar och undersökningar som behövs
samt upprättandet av detaljplan för området kommer ingen planavgift debiteras
Byggherren i samband med bygglov.
3.3 Samarbetet
Parterna ska inbördes kostnadsfritt tillhandahålla grundkarta samt befintligt
ritningsunderlag, kartor och övrig tillgänglig information avseende markområdet.

§ 4 Avsiktsförklaring
4.1 Ansvar
Parterna ska inför planens antagande ha upprättat och tecknat ett mark- och
exploateringsavtal med närmare villkor avseende genomförandet av exploateringen av
det anvisade markområdet. Parterna är dock redan nu ense om följande:
Byggherren ska svara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom det
anvisade markområdet;
Byggherren ska svara för och bekosta de återställnings- och anslutningsarbeten som
uppkommer till följd av Byggherrens bygg- och anläggningsarbeten;
Vid anläggande av infrastruktur ska samordning ske med kommunen och i enlighet
med kommunens anvisningar.
4.2 Exploateringskostnader
Kommunen ska svara för exploateringskostnader enligt följande;
Kostnader för fastighetsbildning inom markområdet.
Byggherren ska svara för exploateringskostnader enligt följande:
Avgift för anslutning till den allmänna Va-anläggningen enligt vid var tid gällande taxa;
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Fjärrvärmeanslutning
4.3 Tidplan
Detaljplan beräknas antas under 2018
4.4 Start
Igångsättande av byggprojektet ska ske inom 2 år från det att detta avtal antagits och
beslutet vunnit laga kraft.

§ 5 Förvärv
5.1 Marköverlåtelse
Kommunen ska till Byggherren överlåta äganderätten av fastigheten på de närmare
villkor parterna kommer överens om i mark- och exploateringsavtalet.
5.2 Pris
Köpeskillingen ska bestämmas efter en opartisk uppskattning av marknadsvärdet. Som
utgångsläge för det anvisade markområdet beräknas 500 kr/BTA för bostäderna (580 m2
BTA á 4 byggnader uppgår till 1 160 000 kronor) och baseras på kravet på hyresrätter.
Tillkommande eller avgående BTA kan justera priset liksom andra omständigheter av
betydelse.

§ 6 Återtagande
6.1 Avbrott
Kommunen äger rätt att avbryta samarbetet och förhandlingarna samt att återta
markanvisningen enligt detta avtal om den planerade bebyggelsen inte inletts senast
inom härigenom avtalad tidpunkt. Bebyggelsen anses ha inletts när gjutning av grund till
byggnad påbörjats. Vid återtagande av markanvisning enligt denna punkt äger
Byggherren inte rätt till någon ersättning för nedlagda kostnader.
6.2 Planhinder
Kommunen äger även rätt att återta markanvisningen enligt detta avtal om det under
utredningsarbetet framkommer omständigheter som innebär att det anvisade
markområdet inte kommer kunna användas för det i detta avtal avsedda ändamålet. Om
möjligt ska Kommunen anvisa likvärdig mark i stället.

§ 7 Avtalsöverlåtelse
Byggherren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan,
utan kommunens föregående skriftliga godkännande.

§ 8 Giltighet
8.1 Tidsgräns
Detta avtal är vidare till alla delar förfallet om parterna inte träffar ovan angivet mark- och
exploateringsavtal senast två år efter avtalets giltighet.
8.2 Laga förfall
Om avtalet förfaller på ovanstående grund ska ingendera part till följd därav äga rätt till
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ersättning från den andra parten av vad slag det vara må.
8.3 Ändrad giltighetstid
Parterna kan träffa skriftlig överenskommelse om att andra villkorstider än ovan ska gälla
för det fall särskilda skäl därtill föreligger.
8.4 Detta avtal är gällande under förutsättning att det godkänns i behörig instans inom
Borgholms kommun
Detta markanvisningsavtal har upprättats i två original, varav parterna tagit var sitt.
Borgholm den ……….……………….2018

Borgholm den ……….……………….2018

Borgholms kommun

För Byggherren

…………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………

…………………………………………….

Bilagor

1.

Karta över anvisat område

2.

Protokollsutdrag _______________________________
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Dnr 2016/25-814 KS

Förvärv genom fastighetsreglering, del av Högby 8:1; Allaktivitetspark i
Löttorp
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-15 § 261
att förorda alternativ A, en lokalisering av allaktivitetspark på del av fastigheten Högby 8:1
att uppdra åt mark- och exploatering att ansöka om förhandsbesked för vald
lokalisering på del av Högby 8:1.
att godkänna fastighetsreglering utifrån alternativ A, från del av Högby 8:1
till Löttorp 3:33, under förutsättning att sökt förhandsbesked beviljas.
att uppdra åt mark- och exploatering att söka förhandsbesked för alternativ
B i det fall att förhandsbeskedet för alternativ A får ett negativt utfall.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-02-02 § 37 mark- och exploatering i uppdrag att ta fram ett sköteselavtal tillsammans med Högby IF.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-10-10 redogjorde
mark- och exploateringsstrateg Ida Dessin för framtaget förslag till nyttjanderättsavtal med Högby IF gällande allaktivitetspark i Löttorp. Skötselavtal upprättas efter att anläggningarna uppförts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-10 § 348
att godkänna upprättat förslag till avtal.
att delegera till mark- och exploateringsstrateg Ida Dessin att underteckna avtalet.
I tjänsteskrivelse 2018-01-10 föreslår mark- och exploatering att kommunen
genom fastighetsreglering förvärvar 8 300 kvm av fastigheten Högby 8:1. Tidigare fastighetsägaren ska erhålla servitut för väg inom området.
Av skrivelsen framgår kontakter har tagits med fastighetsägaren då ett positivt förhandsbesked förväntas meddelas i slutet på januari 2018. Fastighetsägaren och kommunen genom mark- och exploateringsstrategen är överens
om kostnaden 150 000 kronor.
Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat positivt förhandsbesked för anläggande
av en allaktivitetspark enligt ansökan. Dnr. S 2017-000559

Enligt antagen delegationsordning handlägger mark- och exploatering på delegation markförvärv genom fastighetsreglering upp till 10 000 kvm.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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att

godkänna förvärv genom fastighetsreglering av ca 8 300 kvm av fastigheten Borgholm Högby 8:1 till en kostnad av 150 000 kronor samt
tillkommande förrättningskostnader.

att

markområdet tillförs kommunens fastighet Borgholm Löttorp 3:31.

att

ansökan om fastighetsreglering verkställs av mark- och exploatering.

Utdragsbestyrkande
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Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. © Lantmäteriet & Borgholms kommun
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1-33

Sökande:
Borgholms Kommun
Box 52
387 21 BORGHOLM

Dnr. S 2017-000559
Högby 8:1, förhandsbesked för anläggande av allaktivitetspark
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar positivt förhandsbesked för anläggande
av en allaktivitetspark enligt ansökan.
_________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för anläggande av en allaktivetspark på
fastigheten Högby 8:1.
Fastigheten angränsar till Åkerboskolan, sporthall, bibliotek, simhall, hundrastgård och elljusspår.
Berörda sakägare har givits tillfälle att yttra sig. Fem yttranden har inkommit.
Inga av yttrandena som inkommit har varit negativ till själva allaktivetsparken.
Däremot vill de närboende att kommunen sätter stopp för den bil- och motorcykeltrafik som sker på gc-vägen söder om den ansökta allaktivetsparken. De närboende vill att hinder i båda riktningarna uppförs. Därmed vill man även att tillträde till parken ska ske från skolan och elljusspåret och inte från gc-vägen.
En remiss har skickats till Eon pga närhet till högspänningsledningar. Ett yttrande
med föreskrifter gällande främst skyddsavstånd har inkommit.
Ärendet var uppe på Samhällsbyggnadsnämndens möte 2017-11-30, och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att avvakta beslut då sökanden inte hade fått
tillräckligt med tid att sätta sig in i Eons yttrande. Nämnden meddelade samtidigt
sökanden att de såg positivt på förhandsbeskedet.
Sökanden har tagit del av inkomna yttranden och remissvar, och har muntligen
2018-01-08 begärt att få förhandsbeskedet prövat.
Lagstöd
Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL) gäller om den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i
fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Utdragsbestyrkande
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Motivering av beslutet
I området finns idag skola, sporthall, simhall och ungdomsgård m.m. De berörda
sakägarna är positivt inställda till den ansökta åtgärden men vill att bil- och motortrafiken på gc-vägen ska upphöra och att tillträde ska ske från skolområdet till
parken.
Sökanden har i muntligen 2018-01-08 begärt att få ärendet prövat som förhandsbesked.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer den ansökta åtgärden som lämplig och
att åtgärden uppfyller kraven för förhandbesked enligt 9 kap 17 § PBL.
Upplysningar
I detta beslut har markens lämplighet som allaktivitetspark prövats lämplig.
Att anlägga de enskilda hindren/banorna, utegym och boule är inte bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen. Området ligger utanför detaljplanerat område och
därmed krävs inte heller marklov för att ändra markens höjdläge.
Förhandsbeskedet är giltigt i två år från beslutet vann laga kraft.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges de sakägare som yttrat sig i ärendet med uppgift om hur man
överklagar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ansökan förhandsbesked
Situationsplan
Karta

Ankomstdatum
2018-01-08
2018-10-02
2017-10-02
2017-10-02

_____________________________
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26-42

Dnr 2018/45-253 KS

Fastighetsförsäljning del av Borgholm Borgholm 11:1 (Lyckås)
Vid dagens sammanträde lyfts ärendet gällande försäljning av del av fastigheten
Borgholm 11:1 där banvaktsstugan Lyckås ligger.
Fastighetsdelen är ca 3 000 kvadratmeter och ligger inom detaljplanelagt område
och har en byggrätt om 250 kvm. Befintliga byggnader får enligt detaljplanen inte
rivas.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna försäljning av ca 3 000 kvm av Borgholm 11:1 (Lyckås)

att

uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen genom kommunens mäklares försorg.

att

om möjligt skriva in krav på byggnation på fastigheten inom två år i köpeavtalet.

_____________________________
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Dnr 2016/12-005 KS

IT-strategi för Borgholms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-10-11 § 358 till IT-chef
Niklas Palmquist
att uppdatera styrande dokument avseende IT i Borgholms kommun för politisk behandling
att ta fram förslag på överenskommelser mellan IT-avdelningen och förvaltningarna för godkännande av ledningsgruppen,
att till 2018 års budget ta fram kostnaden för tester av återläsning av backup.
I tjänsteskrivelse 2018-01-19 och vid dagens sammanträde redovisar ITchef Niklas Palmquist att IT-strategin var i behov av en modernisering. Nu
beskriver IT-strategin kommunens inriktning när det gäller IT-drift. För utveckling kommer det att finnas en digitaliseringsstrategi och när det gäller informationssäkerheten finns det en informationssäkerhetspolicy.
IT-strategin fastslår att kommunen har ett IT-råd där medlemmarna är utsedda av ledningsgruppen.
Av IT-strategin framgår att syftet är att beskriva kommunens övergripande inriktning avseende IT-drift. Strategin gäller både kommunen och dess bolag.
IT-strategin ska preciseras i en treårig IT-plan som revideras årligen. Planen
ska med utgångspunkt i strategin, vara ett instrument för planering och samordning av kommunens IT-utveckling och inarbetas i budgeten. För rutiner
och riktlinjer för användningen av IT ska det finnas en IT-handbok. Varje förvaltning kan för sitt eget verksamhetsområde, upprätta förvaltningsspecifika
rutiner och riktlinjer för sin IT-användning.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta IT-strategi för Borgholms kommun och dess bolag.

Ersätter tidigare IT-strategi antagen 2005-06-13.
_____________________________
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60

Sida

1(2)

IT-strategi
Datum
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Niklas Palmquist, 0485-88221
niklas.palmquist@borgholm.se

2018-01-10
Godkänd/ansvarig

Utgåva

IT-strategi
Syftet med IT-strategin är att beskriva kommunens övergripande inriktning
avseende IT-drift. Strategin gäller kommunen och dess bolag.
IT-strategin ska preciseras i en treårig IT-plan som revideras årligen. Planen
ska med utgångspunkt i strategin, vara ett instrument för planering och
samordning av kommunens IT-utveckling och inarbetas i budgeten. För
rutiner och riktlinjer för användningen av IT ska det finnas en IT-handbok.
Varje förvaltning kan för sitt eget verksamhetsområde, upprätta
förvaltningsspecifika rutiner och riktlinjer för sin IT-användning.

Inriktning
IT ska användas för att effektivisera kommunens verksamheter.
Kommunen ska använda IT för att tillhandahålla kostnadseffektiv service till
kommuninvånare och andra intressenter. Samtliga system ska utformas så
att medborgarnas möjligheter att ta del av information och tjänster
maximeras.
Kommunens digitaliseringsstrategi med tillhörande plan anger arbetet med
digitalisering av kommunens tjänster.

Samverkan
IT bedrivs i samverkan mellan Borgholms och Mörbylånga kommun.
Organisatoriskt hör verksamheten till Borgholms kommun. Samverkan
regleras i ett samverkansavtal och det finns en IT-handbok. IT-handboken
innehåller icke förvaltningsspecifika rutiner, riktlinjer och instruktioner.
Kommunerna deltar aktivt i arbetet gällande ytterligare IT-samverkan inom
länet.

Kommunens interna administration
IT ska användas för att kostnadseffektivt producera kommunens interna
tjänster. Administrativa tjänster ska rationaliseras för att frigöra resurser till
kommunens primära verksamheter.
För att möjliggöra en kostnadseffektiv IT-drift ska alla system bygga på en
kommungemensam teknisk plattform. Samtliga medarbetare med i
huvudsak IT-tekniska arbetsuppgifter ska tillhöra IT-avdelningen i Borgholm.
IT-drift av verksamhetssystem kan vara lokal, hyrd eller ske i samarbetet
med andra organisationer. Den vid varje tidpunkt mest fördelaktiga
driftsformen ska väljas.
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Flera av våra verksamheter är igång dygnet runt och det ställer höga krav
på IT-systemen. Flera IT-system ska vara igång dygnet runt. IT-avdelningen
ansvarar för att minimera antalet avbrott och hålla åtgärdstiderna nere.

Organisation
IT-avdelningen är kommunens resurs för att samordna och leda driften av
IT. IT-avdelningen ska bistå med IT-kompetens till förvaltningarnas
verksamhetsutveckling.
Kommunens förvaltningar är beställare och IT-avdelningen har rollen som
utförare. IT-chefen leder IT-avdelningen och utgör även ett stöd för
förvaltningarna i deras IT-strategiska arbete.

IT-råd
IT-chefen är sammankallande till kommunens IT-råd. Rådets medlemmar är
utsedda av ledningsgruppen. IT-rådets uppdrag är att stödja
verksamhetsutveckling och effektivitetökning genom en sammanhållen och
samordnad övergång till digitalt arbetssätt till nytta för såväl medarbetare
som medborgare/kunder/företagare genom IT- och e-utveckling i
kommunen.

Inköp
Arbetsplatsutrustning ska förnyas med ett intervall som preciseras i IThandboken.
Vid inköp eller större förändringar av verksamhetssystem ska
förvaltningarna genomföra detta som ett införandeprojekt. Projektets syfte är
att upphandla system som uppfyller verksamhetens behov och som stöds
av den tekniska plattformen. Införandeprojektet avslutas med att en
driftsorganisation för verksamhetssystemet fastställs. Införandeprojekt och
driftsorganisation ska dokumenteras.
Övriga inköp av IT-produkter och tjänster görs av IT-avdelningen.
Arbetsplatsutrustning ska väljas ur ett fastställt standardsortiment.

Informationssäkerhet och IT-säkerhet
Informationssäkerheten och IT-säkerheten regleras av en
informationssäkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer.
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Dnr 2018/51-005 KS

Informationssäkerhetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag
I tjänsteskrivelse 2018-01-19 och vid dagens sammanträde redovisar ITchef Niklas Palmquist framtagen informationssäkerhetspolicy.
När befintliga IT-dokument antogs 2004 användes inte begreppet informa-tionssäkerhet. Det är idag standard att alla kommuner har en antagen Informationssäkerhetspolicy. Revisorerna har flertal gånger påpekat att Borgholms kommun saknar denna policy.
Informationssäkerhetpolicyn har tagits fram med hjälp av mallar från ISO
27000. Riktlinjer och rutiner hur arbetet med informationssäkerhet i detalj ska
utföras, kommer tas fram och beslutas av ledningsgruppen.
Konsekvensanalys
För att skydda våra informationstillgångar behöver vi en policy som styr hur vi
ska arbeta med informationssäkerheten.
Av informationssäkerhetspolicy framgår att den gäller för all verksamhet inom
Borgholms kommun, inklusive kommunala bolag.
Samtliga anställda, politiker och extern personal omfattas av policyn och
dess tillhörande instruktioner
Policyn ska kommuniceras till samtliga anställda vid nyanställning samt när
policyn är ny eller reviderad. Policyn ska vara känd och tillgänglig i aktuell
version på kommunens Intranät och på kommunens hemsida.
Avtal och överenskommelser får inte skrivas som åsidosätter kraven i denna
policy.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta informationssäkerhetspolicy för Borgholms kommun och dess
bolag.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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POLICY
Datum

2018-01-19

KO M M U N L ED N I N G

Godkänd/ansvarig

Niklas Palmquist, 0485-88221
niklas.palmquist@borgholm.se

Utgåva

Informationssäkerhetspolicy
Denna informationssäkerhetspolicy gäller för all verksamhet inom
Borgholms kommun, inklusive kommunala bolag.
Samtliga anställda, politiker och extern personal omfattas av policyn och
dess tillhörande instruktioner, Instruktioner Användare, Instruktioner
Förvaltning och Instruktioner Kontinuitet och Drift.
Policyn ska kommuniceras till samtliga anställda vid nyanställning samt när
policyn är ny eller reviderad. Policyn ska vara känd och tillgänglig i aktuell
version på kommunens Intranät och på kommunens hemsida.
Avtal och överenskommelser får inte skrivas som åsidosätter kraven i denna
policy.
Informationssäkerhetspolicys ska fastställas i kommunfullmäktige.

Definitioner
Med informationssäkerhet avses skydd av informationstillgångar i syfte att
upprätthålla nödvändig nivå på sekretess, riktighet, tillgänglighet och
spårbarhet.


Sekretess

– att information skyddas för obehörig insyn



Riktighet

– att information är tillförlitlig, korrekt och fullständig



Tillgänglighet – att information är nåbar vid rätt tillfälle
– att specifika aktiviteter som rör information kan
Spårbarhet
spåras



Informationssäkerhet delas upp i två delar. Den administrativa säkerheten
består av styrning, organisation, roller och ansvar, liksom regelverk,
processer och systematik. Den tekniska säkerheten är den delen som
generellt beskrivs som IT-säkerhet. Här återfinns nätverk, servrar,
arbetsstationer, hård- och mjukvara samt serverrum och utrymme för
reservkraft, säkerhetskopior etc. IT-säkerhet är en mindre del av
informationssäkerhetsbegreppet.

Informationstillgång
Med informationstillgång avses all information oavsett om den behandlas i
ett IT-system, förkommer på ett utskrivet papper, i ett anteckningsblock,
som ett samtal i korridoren eller i telefonen. Även film, ljud och bild omfattas
av informationssäkerhetsbegreppet.
Informationssäkerhet omfattar alla kommunens informationstillgångar.
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Samhällsviktiga system
Kommunstyrelsen fastställer vilka system som är samhällsviktiga.
Definitionen av samhälls-viktiga system är den information som vid ett
bortfall eller en svår störning kan leda till stor risk eller fara för befolkningens
liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande
värden. Dessa system ska genomgå en systemsäkerhetsanalys som utgör
underlag för systemägares beslut om driftgodkännande.

Grundläggande mål för
informationssäkerhetsarbetet
Borgholms kommuns informationssäkerhetsarbete syftar till att uppfylla
följande mål.
Medborgares
och
intressenters
förtroende
Verksamhetens
informationssäkerhet

Krishantering



Informationssäkerhet ska bidra till att medborgare och
andra intressenter ska känna sig trygga vid
informationsutbyte med kommunen och vår förmåga
att hantera känsliga personuppgifter.



Samtliga anställda inom kommunens verksamheter
ska ha kännedom och kunskap om aktuellt regelverk
beträffande informationssäkerhet.



Det systematiska informationssäkerhetsarbetet ska
minst omfatta informationsklassning, hot- och
riskanalys, incidenthantering, kontinuitetsplaner samt
uppföljning, åtgärder och återkoppling.



Det ska finnas en kommunikationsplan som aktiveras
vid händelser som har påverkan på
informationssäkerheten.



Information ska skyddas i paritet med de
konsekvenser som otillräcklig säkerhet kan medföra.



Informationssäkerheten ses som en del av
kommunens krishanteringsplan, i syfte att stärka
förmågan att driva verksamheten vidare i händelse av
en kris.

Organisation, Roller och Ansvar
Organisation, roller och fördelning av ansvar ska säkerställa att ITsystem och tjänster kan administreras och hanteras på ett sådant sätt att
det under hela sin livstid bidrar till att stödja avsedd verksamhet och
uppfylla informationssäkerhetspolicyns mål.
All information ska klassificeras utifrån dess krav på konfidentialitet
(sekretess), riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.
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Organisation av informationssäkerhetsarbetet


Kommunfullmäktige uttrycker sin viljeinriktning i denna policy.



Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för kommunens
informationssäkerhetsarbete.
Kommunchefen utser, i samråd med förvaltningschef,
systemägare och informationsägare för kommunen.
VD utser systemägare och informationsägare för bolagen.





Informationssäkerhetssamordnaren har det övergripande och
strategiska ansvaret att leda, utveckla och samordna
informationssäkerhetsarbetet.



Informationsägarna ansvarar för att det systematiska
informationssäkerhetsarbetet genomförs mot informationen.



Systemägarna ansvarar för att det systematiska
informationssäkerhetsarbetet genomförs mot systemet.



Systemförvaltarna fungerar i hög grad som systemägarens utförare
och ser till att systemets funktionalitet upprätthålls samt att
planerade och beslutade aktiviteter genomförs i det dagliga arbetet.



Närmsta chef säkerställer en god efterlevnad av kommunens
regelverk för informationssäkerhet.



Alla som hanterar informationstillgångar har ett ansvar för att
informationssäkerheten upprätthålls. Om misstanke om oegentlighet
uppstår ska detta utan fördröjning anmälas till närmaste chef. I de
fall regler inte följs kan följden bli disciplinära åtgärder. Om man kan
förmoda att brott har begåtts anmäls detta till brottsutredande
myndighet.



IT-chefen har det operativa ansvaret för att uppfylla de krav som
verksamheten ställer på den tekniska IT-infrastrukturen.

Uppföljning
Kommunstyrelsen, facknämnder och bolagstyrelser ska minst en gång per
år informera sig om hur arbetet med informationssäkerhet går.
Uppföljningen ska baseras på underlag med rekommendationer som tas
fram av informationssäkerhetssamordnaren.
Underlaget ska innefatta information om:
-

Förändringar utanför kommunen som kan påverka
informationssäkerheten
Utbildning (status och behov)
Inträffade incidenter av större påverkan på verksamheten.
Resultat från genomförda granskningar
Aktuella och planerade säkerhetsåtgärder
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2018-01-16

2015/231-

Ert datum

Er beteckning

1 (5)

Handläggare

Maria Drott
Fastighetsstrateg

Till kommunstyrelsen

Kompletterande utredning ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv
gällande beslut för 6:ornas återflytt
Ärendet
Ekonomi- och fastighetsavdelningen har tagit del av utredning som gjorts av
utbildningsförvaltingen kring placering av årskurs 6. Ärendet kompletteras med
utredning ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv inför slutligt beslut i
februari 2018.
Beslutsunderlag
KF 2017-12-18 § 203 Dnr 2015/231-008 KS;
Fortsatt utredning; Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6 till de
skolor där övriga mellanstadiet går.
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun – utredning och
utvärdering kring placering av årskurs 6 (Dnr 2015/50-008)
Bedömning ur lokalmässigt perspektiv
Fastighetsavdelningen gör bedömningen att det för närvarande inte finns
lokalmässiga hinder att genomföra förslaget på skolorna i Köpingsvik och
Rälla.
I Viktoriaskolan krävs förtätning och lokaleffektivisering som t.ex. att fritidshemmens lokaler används hela skoldagen. Slottsskolans lektionssalar för
specialämnen och praktisk/estetiska ämnen kan även fortsättningsvis
användas av Viktoriaskolans åk 6.
i Gärdslösa skola finns idag 6 klassrum inkl. slöjdsalen. Vidare finns 2
grupprum godkända för max 12 personer, varav det ena är bibliotek. För att
ytterligare en klass ska få plats i befintlig byggnad krävs att slöjdsalen görs om
och att vissa årskurser inte blir större än ca 11 elever. Det kan bli kritiskt om
alla elever som tillhör upptagningsområdet väljer Gärdslösa skola.

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Maria.Drott@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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För att kunna genomföra förslaget utan att bygga ut skolan behöver eleverna
åka buss till skola med slöjdsalar. Det kan tilläggas att Gärdslösa skola redan
idag har brister gällande nutida planeringsnorm för antal WC/elev och antalet
parkeringsplatser för personal och hämtande föräldrar. Vidare är skolans
lokaler för personal, fritidshem och elevhälsa i behov av åtgärder. Med ökat
antal lärare uppstår brist på personalutrymme. Om eleverna från Runsten i
högre utsträckning skulle välja Gärdslösa skola minskar möjligheten för
förskoleklass till och med årskurs 6, vid en eventuell flytt av årskurs 6, att
organiseras i B-form. Detta skulle kunna leda till att det uppstår en lokalbrist
på skolan.
Slottsskolan har bra och ämnesanpassade lektionssalar som vid en flytt av
årskurs 6 inte kommer att användas i samma utsträckning. Detta gäller till
exempel lektionssalar för hemkunskap, vilket inte de mindre skolorna har
tillgång till. Om eleverna i årskurs 6 åker buss till Slottsskolan för att
genomföra språkundervisning kan dock Slottsskolans ämnesanpassade
lokaler användas av årskurs 6 i samband med detta.
Bedömning ur ekonomiskt perspektiv
Borgholms kommuns kostnadsnivåer och budget utgår från de
referenskostnader som presenteras i ”Vad kostar verksamheten i din
kommun?”. Referenskostnaden för kommunens grundskola har under den
senaste treårsperioden (2014-2016) varierat mellan 8 till 14 procent dyrare än
snittet i riket. Kostnader för personal och lokaler utgör merparten av den totala
kostnaden. Anledningen till att Borgholms kommun har dyrare grundskola
förklaras till stor del av att lokalkostnader fördelat på antal elever är högre.
Lokalkostnader är svåra att förutse och beror på elevutvecklingen i framförallt
södra rektorsområdet. Gärdslösa skola behöver om- och tillbyggnad om det
saknas acceptans för att transportera elever till specialsalarna i Borgholm och
Köpingsvik, samt att fler elever väljer Gärdslösa skola framför Gårdby.
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Nettokostnadsavvikelse, Borgholms kommun

Ekonomiavdelningen har i samråd med utbildningsförvaltningen identifierat tre
olika kostnader som en flytt av årskurs 6 kan innebära.
Resurstilldelning
Utbildningsförvaltningen har i dag en elevpeng, vilket innebär att det inte blir
någon ökad kostnad i form av resurstilldelning för undervisning av att flytta
eleverna från Slottsskolan till småskolorna. Elever i årskurs 6 genererar lika
mycket resurser till skolorna som elever i årskurs 4-5. En flytt av årskurs 6
skulle dock leda till att 3 klasser blir 5 klasser, precis som årskurs 5 som
organiseras i 5 klasser i dag, exkluderat Åkerboskolan. Idag finns 3 paralleller
i årskurs 6 på Slottsskolan och skulle eleverna flyttas till småskolorna skulle
Viktoriaskolan få 2 st årskurs 6, Köpings skola 1 st, Gärdslösa skola 1 st och
Rälla skola 1 st.
Slottsskolan tilldelas i dag 3 100 tkr för undervisning till eleverna i årskurs 6.
Vid en eventuell flytt beräknas undervisningstiden öka med 66 % för årskurs 6
eftersom 3 klasser blir 5 klasser, om man inte kan undervisa i B-form.
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Undervisning moderna språk
Moderna språk blir obligatoriskt i årskurs 6 till höstterminen 2018 vilket innebär
att det blir svårare att organisera språkundervisningen i mindre skolor med få
elever i klasserna. Eleverna ska ha möjlighet att välja mellan minst två språk,
vilket får en pedagogisk konsekvens då redan små klasser delas ytterligare.
Språklärarna kommer att behöva använda en större del av utbilningstiden till
resor mellan skolorna.
Ett alternativ är att eleverna i årskurs 6 åker buss till Slottskolan för att
undervisas i moderna språk i kombination med distansundervisning, då det
behövs minst två lektionstillfällen per vecka. Resorna kan då samordnas med
hemkunskap och eventuellt andra ämnen i ämnesanpassade
undervisningslokaler. Kostnader för busstransporter tillkommer utöver de resor
som görs morgon och eftermiddag till Slottsskolan. I planering av scheman
måste även beaktas hur ändrade rutiner av skolskjutstrafiken kan påverka de
yngre barnen i förskoleklass till årskurs 5. Vid samutnyttjande behöver
ordinarie turer troligen starta något tidigare samt att hemfärden går något
senare.
Skolskjutstrafiken bredrivs from hösten 2018 inom ramen för KLTs
upphandling. Eventuella kostnadsökningar kan först beräknas när
omfattningen blir tydlig.
Lokaler för slöjdundervisning
Gärdslösa skola har idag inte lämpliga lokaler för slöjd, Från och med
vårterminen 2018 bussas eleverna till slöjdsalen i Köpingsvik under en
provperiod. Den årliga kostnaden är beräknad till ca 40 Tkr, men ingår inte i
budgeten.
Konsekvensanalys
Utbildningsförvaltningens utredning jämför två olika organisationer med dess
för- och nackdelar. Några anpassningar som kan förtydligas kring en övergång
från dagens organisation till en eventuell förändring där årskurs 6 flyttas skulle
vara att:
-

Planera för nya förutsättningar kring undervisningen i årskurs 6.

-

Flytta betygsättningen i årskurs 6 från Slottskolan till småskolorna i form av
administration och kompetens för betygsättning.

-

Säga upp ämneslärare på Slottskolan för de elever som går i årskurs 6
och som undervisar 3 klasser, och i stället rekrytera klasslärare på
småskolorna för de elever som går i årskurs 6 och som då ska undervisa 5
klasser. Utifrån resurstilldelningen rör sig detta om cirka 5 tjänster.
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-

Mentalt förbereda de elever som har räknat med att börja årskurs 6 på
Slottsskolan.

-

Omräkning av skolpeng och underlag för interkommunal ersättning.

I och med att elever från Gärdslösa skola behöver ta undervisningslokaler i
bruk på Köpingsviks skola, minskar kapaciteten att ta emot asylsökande
elever vid en eventuell ny flyktingsituation.
Utbildningsförvaltningens bedömning är att det behövs minst ett läsår, från
och med det att ett eventuellt beslut om att flytta årskurs 6 är fattat, till dess att
flytten kan genomföras.
Övriga identifierade konsekvenser finns att ta del av i den utredning som gjorts
av utbildningsförvaltingen kring placering av årskurs 6.

FASTIGHETSAVDELNINGEN
Ekonomi- och Fastighetschef
Lars G Fagerberg

Maria Drott
Fastighetsstrateg
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-12-18

185-205

Dnr 2015/231-008 KS

Fortsatt utredning; Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6
till de skolor där övriga mellanstadiet går.
Julius Sääf, Lerkaka 43, 386 94 Färjestaden, föreslår i medborgarförslag
2015-09-13
att man snarast möjligt återför årskurs 6 till mellanstadiet där det hör
hemma, för elevernas bästa.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-10-19 § 140 medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för beredning. Förslaget behandlas slutligt av kommunfullmäktige
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2017-08-29 redogjorde utvecklingsledare Jan-Erik Carlsson samt stabschef Kim Jakobsson för ärendet som innebär att årskurs 6 som idag går på Slottsskolan vid ett återförande skulle gå
tillbaka till sina respektive mellanstadier i Rälla, Gärdslösa, Köpingsvik och
Viktoria.
Ett argument för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att skolorganisationen bör följa läroplanens stadieuppbyggnad, vilket anses underlätta
det pedagogiska uppdraget på flera plan under förutsättning att rätt kompetens kan organiseras till de aktuella skolorna. Det finns svårigheter med utnyttjandet av pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och vårdnadshavare har delade åsikter där eleverna övervägande vill gå på Slottskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna.
Diskussion förs i ärendet ur både perspektivet lokalfrågor, lärarkompetens
samt föräldrars och elevers inkomna synpunkter. Frågeställningar ställs mot
olika argument.
Utbildningsnämnden föreslog 2017-08-29 § 89 kommunfullmäktige
att medborgarförslaget utreds vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt
perspektiv.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-24 § 191 kommunfullmäktige
att låta utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt
perspektiv inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.
Yrkanden
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till förslaget med tillägget att kompletterande
utredning ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv tas fram snarast men
senast till februari 2018. Detta så att beslut för 6:ornas återflytt kan tas inför
läsåret 2018/2019 och verkställas åtminstone etappvis.
Utdragsbestyrkande
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Per Lublin (nÖP) yrkar
- i första hand bifall till medbogarförslaget.
- i andra hand biträder Loirendals yrkande.
Stig Bertilsson (C) stöder Loirendals tilläggsyrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; fortsatt utredning
med tillägg att den ska vara klar för beslut i februari 2018 samt bifall till medborgarförslaget utan utredning, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
kommunstyrelsens förslag med tillägg att utredningen ska tas fram snarast
för beslut i februari 2018.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

låta utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.

att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera utredningen ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv senast till februari 2018. Detta så
att beslut för 6:ornas återflytt kan tas inför läsåret 2018/2019 och
verkställas åtminstone etappvis.

_____________________________
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Dnr 2015/50-008 UN

Beslut – Medborgarförslag; Återför årskurs 6 till de skolor där de övriga
mellanstadiet går.
Sammanfattning
Utvecklingsledare Jan Erik Carlsson samt stabschef Kim Jakobsson redogör
för ärendet. Ärendet avser årskurs 6 som idag går på Slottsskolan och skulle
vid ett återförande gå tillbaka till sina respektive mellanstadier i Rälla, Gärdslösa, Köpingsvik och Viktoria.
Ett argument för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att skolorganisationen bör följa läroplanens stadieuppbyggnad, vilket anses underlätta
det pedagogiska uppdraget på flera plan under förutsättning att rätt kompetens kan organiseras till de aktuella skolorna. Det finns svårigheter med utnyttjandet av pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och vårdnadshavare har delade åsikter där eleverna övervägande vill gå på Slottskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna.
Diskussion förs i ärendet ur både perspektivet lokalfrågor, lärarkompetens
samt föräldrars och elevers inkomna synpunkter. Frågeställningar ställs mot
olika argument.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 juli 2017
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun daterad den 11 augusti
2017
Arbetsutskottets förslag till beslut den 15 augusti 2017 § 85
Brev från föräldraråd Köping skola daterad den 21 augusti
Sammanfattning, enkät angående sjätteklassarna placering i Borgholms
kommun från föräldraråd Viktoriaskolan daterad 25 augusti 2017.
Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

avslå medborgarförslaget med motivering dels att den nya organisationen med årskurs 6 på Slottsskolan varit för kort tid för att kunna
hinna sätta sig och dels att en tillbakaflytt av årskurs 6 kommer att innebära organisatoriska svårigheter vad gäller personal (språkundervisning, ämneslärare) och betydande kostnader för anpassning av lokaler.

Förslag till beslut på mötet
Eva Wahlgren (C) yrkar att utredningsförslagen presenteras med alternativa
lösningar inklusive kostnader för dessa.

Utdragsbestyrkande
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Eva Wahlgren (C) föreslår vidare att förvaltningen ser över upptagningsområdena för Köping – Gärdslösa - Rälla inför skolstarten 2018/2019.
Jeanette Thygesen (FÖL) yrkar att medborgarförslaget utreds vidare ur ett
ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv för att sedan ta upp ärendet till beslut igen när dessa utredningar är redovisade.
Under diskussionen justerar Jeanette Thygesen (FÖL) sitt yrkande till att
medborgarförslaget utreds vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv.
Ajournering kl. 16.10 – 16.20 för diskussioner i partigrupperna.
Mötet återupptas.
Efter diskussioner inom partigrupperna är inte arbetsutskottets förslag till beslut aktuellt.
Återstår yrkanden från Eva Wahlgren (C) och Jeanette Thygesen (FÖL) samt
tilläggsförslag från Eva Wahlgren (c) att ta ställning till.
Beslutsgång
Ordförande ställer Eva Wahlgrens förslag mot Jeanette Thygesens förslag
och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Jeanette Thygesens förslag.
Beslut
att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget utreds vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv.

att

avslå arbetsutskottets förslag.

Beslut expedieras till kommunstyrelsen
Beslutsgång
Ordförande hör med utbildningsnämnden om de kan besluta enligt Eva Wahlgrens tilläggsförslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

förvaltningen ser över upptagningsområdena för Köping - Gärdslösa Rälla inför skolstarten 2018/2019.

_____________________________
Utdragsbestyrkande
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Helena Svensson, 0485-88110
Helena.svensson@borgholm.se

Medborgarförslag kring återgång av
årskurs 6 till mellanstadieskolorna
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att besluta:
att

bifalla medborgarförslaget

eller
att

avslå medborgarförslaget

eller
att

utreda frågan ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv för
att sedan ta upp ärendet till beslut igen när dessa utredningar
är redovisade

Sammanfattning av ärendet
Det främsta argumentet för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är
att skolorganisationen bör följa läroplanens uppbyggnad, vilket anses
underlätta det pedagogiska uppdraget på flera plan. Det finns dock en hel
del svårigheter med att flytta tillbaka årskurs 6 så som utnyttjandet av
pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även
kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och
vårdnadshavare har delade åsikter där eleverna övervägande vill gå på
Slottskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs 6 ska gå på
mellanstadieskolorna.
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Sida

2017-07-27

2015/50-008
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Ärendet
År 2013 genomförde utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun en
större besparing vilket fick till följd av att Runstens skola och en del av
Köpings skola lades ner. I samband med detta flyttades också årskurs 6 till
Slottsskolan från alla skolor förutom Åkerboskolan. Detta ledde vidare till att
Gärslösa skola renoverades några år senare som följd av att de tog emot
elever från tidigare Runstens skola. Sedan tidigare hade både Gärdslösa
skola och Runstens skola större renoveringsbehov.
2015-09-13 inkom ett medborgarförslag om att man ”snarast möjligt återför
årskurs 6 till mellanstadiet där det hör hemma, för elevernas bästa”.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 § 141 att överlämna
medborgarförslaget för beredning samt att förslaget slutligt ska behandlas
av Kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden beslutade 2015-11-26 § 100
att uppdra till Utbildningsförvaltningen att bereda ärendet och återkomma
med budgeterat förslag. På grund av byte av ordförande i
utbildningsnämnden och byte av förvaltningschef har utredningen försenats,
men påbörjades under vårterminen 2017.

Konsekvensanalys
Konsekvenserna beskrivs i ärendet tillhörande utredningar men behöver
utredas vidare utifrån ett lokalperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

Helena Svensson
Utbildningschef

Beslut ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanfattning
Det främsta argumentet för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att
skolorganisationen bör följa läroplanens uppbyggnad, vilket anses underlätta det pedagogiska
uppdraget på flera plan. Det finns dock en hel del svårigheter med att flytta tillbaka årskurs 6 så
som utnyttjandet av pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även
kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och vårdnadshavare har delade åsikter
där eleverna övervägande vill gå på Slottskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs
6 ska gå på mellanstadieskolorna. Vårdnadshavare lyfter fördelar med ett år extra på
mellanstadiet utifrån trygghetsperspektivet och att vissa elever behöver ett år till i sin
mognadsprocess innan de börjar på Slottskolan.

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Slottsskolan omfattades under ett antal år av en större renovering som slutfördes år 2012. År
2013 genomförde utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun en större besparing vilket
fick till följd av att Runstens skola och en del av Köpings skola lades ner. I samband med
detta flyttades också årskurs 6 till Slottsskolan från alla skolor förutom Åkerboskolan. Detta
ledde vidare till att Gärdslösa skola renoverades några år senare som följd av att de tog
emot elever från tidigare Runstens skola. Sedan tidigare hade både Gärdslösa skola och
Runstens skola större renoveringsbehov.
Grundskolan är stadieindelad med lågstadium åk 1-3, mellanstadium åk 4-6 och högstadium
åk 7-9 i och med införandet av ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011”. Kursplanerna är stadieindelade och det finns kunskapskrav för åk 1, 3, 6 och 9 i de
olika ämnena, det är dock endast i åk 6 och 9 som det finns kunskapskrav i alla ämnen.
Betyg sätts från och med årskurs 6. Timplanen kommer också att vara stadieindelad från
2018. Lärarutbildningen är sedan tidigare anpassad till stadieindelningen.
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Före 2011 gällde läroplan 1994, LPO94, där fanns kunskapsmål för årkurs 5 och 9.
Timplanen gällde för hela grundskoletiden och var inte uppdelad i årskurser eller stadier.
Betyg sattes från och med årskurs 8. Det genomfördes nationella prov i årskurs 5 och 9.

1.2 Uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-22 § 160 bland annat att ge utbildningsnämnden i
uppdrag att utvärdera beslutet att låta 6:orna gå i Slottsskolan samt att fråga eleverna i åk 5
hur de känner inför detta och åk 7 hur de trivs i skolan. Utbildningsnämnden beslutade 201510-29 att uppdra till förvaltningen att utföra uppdraget från kommunstyrelsen.
2015-09-13 inkom även ett medborgarförslag om att man snarast möjligt återför årskurs 6 till
mellanstadiet där det hör hemma, för elevernas bästa. Kommunfullmäktige beslutade 201510-19 § 141 att överlämna medborgarförslaget för beredning samt att förslaget slutligt ska
behandlas av Kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden beslutade 2015-11-26 att uppdra till
Utbildningsförvaltningen att bereda ärendet och återkomma med budgeterat förslag.
2016 var ett speciellt år i och med ett stort mottagande av nyanlända elever samt att
nämndens ordförande och förvaltningschef slutade. Uppdragen påbörjades på nytt och
genomfördes i stort under vårterminen 2017.

1.3 Syfte
Utifrån dessa uppdrag har utbildningsförvaltningen genomfört en utredning och en
utvärdering kring placering av årskurs 6. Syftet är att kunna ge kommunfullmäktige ett
pedagogiskt och organisatoriskt perspektiv som underlag för att besluta huruvida årskurs 6
ska vara placerade på Slottsskolan eller på Rälla skola, Gärdslösa skola, Köping skola och
Viktoriaskolan.
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2 Metod
2.1 Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Uppdragen kring årskurs 6 har diskuterats och planerats inom utbildningsförvaltningens
ledningsgrupp under vårterminen 2017. Konsekvenser av flytten av årskurs 6 samt för och
nackdelar med befintlig organisation kontra tidigare kunde diskuteras och alla fick tillfälle att
beskriva sin syn på frågan. Ledningsgruppen beslutade vidare att tillsätta en mindre
arbetsgrupp för utredningen och utvärderingen.

2.2 Arbetsgrupp
Den arbetsgrupp som tillsatts för att arbeta med utredningen komponerades till stor del
utifrån erfarenheter kring att ha eller att inte ha årskurs 6 på sin skola. Arbetsgruppen har
använts för att planera utredningens upplägg, utformning och analys av enkäter till elever
och vårdnadshavare samt att genom diskussion få ta del av de pedagogiska för- och
nackdelar som har identifierats efter det att årskurs 6 flyttades till Slottsskolan. Gruppen
bestod av:
Göran Eliasson, rektor Slottsskolan,
Kim Jakobsson, stabschef
Marwin Johansson, tidigare rektor i södra rektorsområdet,
Jan-Erik Carlsson, tidigare tf. förvaltningschef och utvecklingsledare
Christina Lundberg, tidigare rektor Slottsskolan och rektor Köpings skola
Helena Johansson Stegert, nuvarande rektor i södra rektorsområdet
Helena Svensson, förvaltningschef

2.3 Enkäter
För att få in synpunkter från elever och vårdnadshavare har arbetsgruppen utifrån
diskussioner och beslutade uppdrag till utbildningsförvaltningen formulerat frågor till elever
och vårdnadshavare i årskurs 5 och årskurs 6. Enkäterna har gått ut via mail och tagits fram i
kommunens enkätprogram ES-maker. Då enkäterna gick ut under vårterminen bedömde
arbetsgruppen att eleverna i årskurs 6 kunde ge bättre svar än eleverna i årskurs 7. Även
vårdnadshavarna fick svara utifrån Skollagens krav kring delaktighet och då de har stor
påverkan på exempelvis val av skola i annan kommun.

2.4 Andra kommuner, utredningar och studier kring övergångar
Efter att ha fått in synpunkter från skolledare, elever och vårdnadshavare har vi sökt
ytterligare information i form av forskning, studier samt erfarenheter från andra kommuner. Vi
hämtat mycket information från liknande utredningar såsom Järfälla kommuns utredning
kring i princip samma fråga. Järfällas utredning är bara drygt ett år gammal och har landat i
liknande för och nackdelar som vi har kommit fram till. Även Kalmar kommun har relativt
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nyligen utrett och genomfört en flytt av årskurs 6 tillbaka till mellanstadieskolorna som vi har
studerat.

2.5 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa oss till att genomföra uppdragen utifrån ett pedagogiskt och
organisatoriskt perspektiv. Frågor som inte har behandlats fullt ut och som eventuellt måste
behandlas är huruvida de mindre skolorna kan ta emot eleverna i årskurs 6 utifrån ett
lokalperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Detta gäller även frågor kring matsal och
tillagningskök.
I och med att Köpings skolas gamla del har renoverats samt att Viktoriaskolan och Rälla
skola tidigare huserat eleverna i årskurs 6 ser vi inga större problem kring lokalperspektiv
med att organisera årskurs 6 på dessa skolor. Köpings skola kan dock komma att behöva
ytterligare insatser och det kommer förmodligen bli ganska trångt på Viktoriaskolan men det
skulle kunna lösas med att elever från Viktoriaskolan exempelvis förlägger lektioner på
Slottskolan. Gärdslösa skola är den skolan där det eventuellt skulle kunna bli trångt att få
plats med eleverna i årskurs 6.
En av frågorna som behöver utredas tillsammans med fastighetsavdelningen är hur många
personer ventilationen i respektive klassrum är anpassad för. En annan fråga gäller kök och
matsalar och huruvida de kan anpassas till en återgång av årskurs 6 till
mellanstadieskolorna.
Kostnadsfrågorna är en annan fråga som är svår att utreda, särskilt innan fastighetsfrågan
har utretts. En av dessa gäller skolskjutsupphandlingen med Kalmar Länstrafik och huruvida
nya förhandlingar skulle uppstå om underlaget för respektive skolskjutsområde skulle
förändras i hög grad. Kalmar Länstrafik har genomfört en upphandling med volymer från
elevprognoser utifrån dagens organisation med årskurs 6 på Slottsskolan. En eventuell
omorganisation skulle dock leda till kortare avstånd gällande skolskjuts för många elever.
En ekonomisk utredning bör genomföras i samband med fastighetsavdelningens utredning.
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3 Resultat
3.1 Enkätsvar
3.1.1 Enkät till elever i årskurs 5
Enkäten som gick ut till elever i årskurs 5 frågade vilken skola de går i, hur de känner inför att
gå årskurs 6 på Slottsskolan samt om de hellre hade gått kvar årskurs 6 på sin nuvarande
skola. Det fanns också utrymme för egna kommentarer. Av de totalt 77 tillfrågade svarade 48
elever.
På frågan om vilken skola eleverna går på svarade de enligt följande:
Skola
Antal
%
Gärdslösa skola
9
18,8
Rälla skola
8
16,7
Köpings skola
18
37,5
Viktoriaskolan
13
27,1
Totalt
48
100
På frågan kring hur eleverna känner inför att på årskurs 6 på Slottsskolan svarade de enligt
följande:
Svar
Antal
%
Mycket negativt
2
4,2
Negativt
2
4,2
Positivt
33
68,8
Mycket positivt
11
22,9
Totalt
48
100
På frågan om eleverna hellre gått kvar årskurs 6 på sin nuvarande skola svarade de enlig
följande:
Svar
Antal
%
Ja
9
18,8
Nej
28
58,3
Vet ej
11
22,9
Totalt
48
100
De egna kommentarerna användes i mindre grad av eleverna i årskurs 5. De vanligaste
svaren på om det var någonting eleverna ville tillägga var ”nej” eller att de vill gå på
Slottsskolan.
3.1.2 Enkät till vårdnadshavare i årskurs 5
Enkäten som gick ut till vårdnadshavbare till elever i årskurs 5 frågade hur de känner inför att
deras barn ska gå årskurs 6 på Slottsskolan samt om de hellre hade velat att deras barn
hade gått kvar årskurs 6 på sin nuvarande skola. Det fanns också utrymme för egna
kommentarer. Av de totalt 112 tillfrågade svarade 67 vårdnadshavare.
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På frågan hur vårdnadshavarna känner inför att deras barn ska gå årskurs 6 på Slottsskolan
svarade de enligt följande:
Svar
Antal
%
Mycket negativt
17
25,4
Negativt
29
43,3
Positivt
17
25,4
Mycket positivt
4
6
Totalt
67
100
På frågan om vårdnadshavarna hellre velat att deras barn skulle gått kvar på sin nuvarande
skola svarade de enligt följande:
Svar
Antal
%
Ja
50
74,6
Nej
9
13,4
Vet ej
8
11,9
Totalt
67
100
En del av vårdnadshavarnas beskriver att de tycker barnen är för små för att börja på
Slottsskolan. De menar att eleverna inte är mogna nog och att det skulle vara tryggare med
årskurs 6 på mellanstadieskolorna. En del vårdnadshavare tar upp att läroplanen och
betygsättningen bygger på att eleverna betygssätts för årskurs 4 till årskurs 6. En del
vårdnadshavare tar också upp att Slottskolan har ett dåligt rykte.
3.1.3 Enkät till elever i årskurs 6
Enkäten som gick ut till elever i årskurs 6 frågade vilken skola de gick på i årskurs 5, hur de
upplever sitt första år på Slottsskolan samt om de hellre hade gått kvar årskurs 6 på sin förra
skola. Det fanns också utrymme för egna kommentarer. Av de totalt 75 tillfrågade svarade 66
elever.
På frågan vilken skola eleverna gick i årskurs 5 på svarade de enligt följande:
Skola
Antal
%
Gärdslösa skola
12
18,2
Rälla skola
7
10,6
Köpings skola
14
21,2
Viktoriaskolan
27
40,9
Annan skola
6
9,1
Totalt
66
100
På frågan om hur eleverna upplever sitt första år på Slottsskolan svarade de enligt följande:
Svar
Antal
%
Mycket negativt
1
1,5
Negativt
4
6,1
Positivt
39
59,1
Mycket positivt
22
33,3
Totalt
66
100
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På frågan om eleverna hellre hade gått kvar årskurs 6 på sin förra skola svarade de enligt
följande:
Svar
Antal
%
Ja
9
13,6
Nej
46
69,7
Vet ej
11
16,7
Totalt
66
100
De egna kommentarerna användes i mindre grad av eleverna i årskurs 6. De vanligaste
svaren på om det var någonting eleverna ville tillägga var ”nej”.
3.1.4 Enkät till vårdnadshavare i årskurs 6
Enkäten som gick ut till vårdnadshavare till elever i årskurs 6 frågade vilken skola deras barn
gick årskurs 5 i samt om de hellre velat att deras barn hade gått kvar årskurs 6 på sin förra
skola. Det fanns också utrymme för egna kommentarer. Av de totalt 112 tillfrågade svarade
68 vårdnadshavare.
På frågan vilken skola vårdnadshavarnas barn gick årskurs 5 på svarade de enligt följande:
Skola
Antal
%
Gärdslösa skola
15
22,1
Rälla skola
6
8,8
Köpings skola
17
25
Viktoriaskolan
30
44,1
Annan skola
0
0
Totalt
68
100
På frågan om vårdnadshavarna hellre velat att deras barn hade gått kvar årskurs 6 på sin
förra skola svarade de enligt följande:
Svar
Antal
%
Ja
32
47,1
Nej
28
41,2
Vet ej
8
11,8
Totalt
68
100
En del av vårdnadshavarna tar upp trygghetsfrågan och att barnen inte är mogna för att gå
årskurs 6 på Slottsskolan. De tar även upp att det blivit mindre lek i och med att deras barn
börjar på Slottsskolan och att det behövs mer att göra på rasterna. Några vårdnadshavare
tar även upp att det förekommer rökning på Slottsskolan. En del vårdnadshavare tar upp att
deras barn trivs jättebra eller att det finns ämnesspecialiserade lärare och ämnesanpassade
klassrum.

3.2 Utvärdering kring placeringen årskurs 6
3.2.1 Upplevda fördelar med årskurs 6 på Slottsskolan
Moderna språk
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Moderna språk i årskurs 6 är betydligt lättare att organisera då eleverna går i årskurs 6 på
samma skola. I och med att det finns flera språk att välja mellan och att flera skolor har en
klass per årskurs i varierande storlekar skulle det kunna bli mycket små
undervisningsgrupper om årskurs 6 ska läsa moderna språk på de mindre skolorna.
Ett alternativ är att ha lärare i de olika språken åker runt till de mindre skolorna för att
undervisa eller att eleverna åker buss till Slottskolan för att undervisas. Andra alternativ kan
också vara olika former av block- eller distansundervisning.
Betygsättning
Då eleverna i årskurs 6 börjar på Slottsskolan får lärarna på Slottskolan 4 år på sig med
eleverna för att förbereda dem inför betygsättningen i årskurs 9, som är det slutbetyg som
eleverna söker in till gymnasiet på. Lärarna på Slottsskolan har en lång erfarenhet av att
sätta betyg.
Lektionssalar
Slottsskolan har moderna och ämnesanpassade lektionssalar gällande exempelvis
hemkunskap och kemi som kan bidra till en bättre undervisning. Slottsskolan har även avsatt
en del av skolan för lektioner i årskurs 6 från och med läsår 17/18 vilket främst beror på en
anpassning utifrån trygghetsaspekten. Lokalutnyttjande med årskurs 6 på Slottsskolan är
effektivt med dagens organisation då alternativet skulle göra det trångt på exempelvis
Gärdslösa skola och Viktoriaskolan medan Slottsskolan skulle ha för mycket lokaler.
3.2.2 Upplevda fördelar med årskurs 6 på mellanstadieskolorna
Betygsättning och nationella prov i årskurs 6
Om eleverna går på mellanstadieskolorna skulle lärarna kunna sätta betyg på eleverna i
årskurs 6 när eleverna fortfarande är kvar på sin mellanstadieskola. Eleverna betygssätts av
lärare som har haft eleverna under hela mellanstadietiden. Idag sätter lärarna på
Slottsskolan betyg på eleverna i årskurs 6 efter att ha haft dem i cirka 4 månader. Betygen
sätts utifrån underlag från tidigare skolor samt resultat från nationella prov. Det ställer höga
krav på överlämning av underlag inför betygsättningen mellan skolorna. En konsekvens om
årskurs 6 går på mellanstadieskolorna blir även att pedagogerna på skolorna inte tappar sin
bedömningskompetens vad gäller betygssättning.
Följer stadieindelningen
Om eleverna går på mellanstadieskolorna skulle det i högre grad följa läroplanens
stadieindelning. Lärarutbildningen följer läroplanen utifrån undervisning i årskurserna 1 till 3,
årskurserna 4 till 6 och undervisning i årskurserna 7 till 9. Kommande timplan kommer även
att baseras på läroplanens olika stadier.
Möjlighet till utelek
Möjligheten till utelek är större på mellanstadieskolorna än vad Slottsskolan har att erbjuda i
dag. Det finns ett annat utbud av fotbollsplaner och möjlighet till olika aktiviteter som inte
finns på Slottskolan i dag. Slottsskolan har exempelvis en multiarena och en basketplan men
som delas av betydligt fler elever än utemiljön på mellanstadieskolorna.
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4 Vad säger andra?
4.1 Övergångar
Ekström et al (2008) lyfter fram att övergången mellan mellanstadiet och högstadiet är tydligt
markerad för eleverna i grundskolan.1 Av de unga ses övergången som en av vuxenvärlden
organiserad och sanktionerad övergång mellan barndom och ungdom. Även om denna för
flera unga utvecklades till en kritisk händelse ur ett elev- såväl som ett livsperspektiv,
uttrycktes närmast unisont att de inte skulle ha önskat en skola utan övergångar. De problem
som lyftes fram som försvårande var kopplade till lärares och skolledares förhållningssätt,
där grupprocesser kopplade till frågor om delaktighet och marginalisering ofta helt lämnades
till ungdomarna själva att hantera. Även tidigare övergångar under skoltiden samt den till
gymnasiet var kopplade till starka kollektiva upplevelser som kunde tolkas som passageriter.
Skolverket påvisar i en rapport (2000) att om övergången sker mellan årskurs 5 och årskurs
6, finns en risk att eleverna i årskurs 6 bildar egna ”öar mitt i övergången”.2 Exempel ges där
eleverna i år 6 hamnat i en gråzon med egna lärare och egna regler. Eleverna är inne i en
känslig ålder, kraven ökar och de får ofta fler lärare än tidigare. Många elever känner ett
tryck att leva upp till ett ”högstadiebeteende”, t.ex. att upphöra med lek och bete sig ”coolt”
som en elevgrupp uttryckte det. Det finns en risk att rörelsebehovet tar sig andra uttryck.2
Skolverkets rapport lyfter även fram att ett skolbyte mellan mellan- och högstadiet kan ses
som en rit eller ceremoni för de elever som gör den. En ny period börjar i elevernas liv och
skolbytet ses som ett steg i elevernas livsvandring. Även om skiftet mellan stadierna kan
upplevas som stressfyllt för vissa är det inte fallet hos alla elever. Vid intervjuer med elever
som går på F-9-skolor har en del elever framhållit att man saknar en övergång, det anses
som tråkigt att gå på samma skola hela tiden. Vidare framhålls det i Skolverkets rapport att
det finns en risk med en alltför stark fixering vid trygghet inom en sammanhållen grupp under
längre tid då detta kan utgöra ett hinder för växande och utveckling.
I Garpelins (2003) studie om övergången mellan mellan- och högstadiet beskrivs ungdomars
upplevelser kopplade till övergången.3 De positiva upplevelserna var främst kopplade till en
känsla att få lämna barndomen, att få komma till en större skola och ta mer ansvar för sig
själv. Dessutom uppstod nya utmaningar och nya kamratrelationer. Negativa upplevelser
handlade främst om känslor om att ha blivit övergiven och sviken. Dessutom fanns
upplevelser av marginalisering och utsatthet.
För elever med någon form av svårighet, till exempel koncentrationssvårigheter eller
beteendeproblem, kan förändringar eller omställningar inom skolan upplevas som extra
svåra.4 Att få möjligheten att välja kan innebära svårigheter för dessa grupper. För att möta
dessa svårigheter är det enligt Nordahl, Sorlie, Manger och Tvevit (2007) extra viktigt med en
fast struktur vid övergångar.
Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att det i forskningen finns en blandad bild av
hur elever upplever övergången mellan mellanstadiet och högstadiet.5 Vissa elever finner
den spännande och lustfylld, andra förknippar den med krav och stress. Klart står i varje fall
att nämnda övergång är och förblir en tämligen markerad del av skolgången för många
elever.

4.2 Andra kommuner
Kvalitet respektive resurser avgör hur man väljer att organisera sig.5 Huddinge kommun,
Sundbybergs stad och Sollentuna kommun har valt att organisera sig utifrån läroplanens
uppbyggnad. Detta ses som mer logiskt och anses skapa goda förutsättningar för det
10

89
pedagogiska uppdraget. Sollentuna kommun valde att omorganisera sin skolverksamhet från
årskurs 6 till 9 till en modell där brytningen sker efter årskurs 6 för att komma till rätta med
brister med anknytning till betygsättning och utifrån läroplanens uppbyggnad. Botkyrka
kommuns skolorganisation har ingen princip om hur årskurserna ska delas in och har skolor
med olika indelning, bland annat både F-5, 6-9, F-6, 7-9 samt F-9.
År 2010 genomfördes en förändring av skolans organisation i Kalmar kommun där vissa
skolor som tidigare var högstadier också skulle omfatta åk 6 och alltså bli 6-9 skolor.6 Låg
och mellanstadieskolor skulle omfatta åk F-5. Kalmar kommun publicerade 25 september
2015 att Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar har beslutat att grundskolan i Kalmar ska
återgå till att vara stadieindelad från och med höstterminen 2016. Skolorna organiseras som
lågstadium, mellanstadium och högstadium, eller en kombination av dessa. Beslutet berörde
samtliga skolor, men de som påverkades mest var de skolor som bestod av årskurs F-5 eller
årskurs 6-9. Stadieindelningen skulle enligt beslutet börja gälla från och med läsåret 16/17.
De tre främsta anledningarna till att beslutet om att återgå till stadieindelning tagits var:
1. Det har kommit nya styrdokument efter 2010 års förändring i skolorganisationen. De nya
styrdokumenten bygger tydligt på en stadieindelning.
2. Kursplanerna för varje ämne är numera grupperade i centralt innehåll och kunskapskrav
för respektive årskurs 3, 6 och 9.
3. Behörighetskrav för lärare och lärarlegitimation är kopplade till kursplanernas olika stadier.
Lärarutbildningar följer denna indelning.
Med de nya styrdokumenten i åtanke menade Kalmar kommun att det ur elevsynpunkt finns
stora fördelar med stadieindelning. Eleverna behöver inte byta skola och lärare mitt i ett
stadie, vilket ger två stora vinster. Dels planerar samma lärare innehållet för samtliga tre år i
mellanstadiet, vilket säkerställer en tydlig koppling till kursplanernas innehåll. Dels kan
läraren basera elevernas betyg på ett bredare underlag när de för första gången ska sättas, i
årskurs 6. Kalmar kommun tog även upp att alla elever i kommunen ska få likvärdiga
förutsättningar med ett sammanhållet mellanstadium, för att lyckas så bra som möjligt.
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5 Slutsatser
5.1 Läroplanernas utformning och betygsättning i årskurs 6
Läroplanen, kursplanerna och från 2018 även timplanen är utformade med en
stadieindelning i lågstadium årskurs 1 till 3, mellanstadium årskurs 4 till 6 och högstadium
årskurs 7 till 9. Att hålla ihop mellanstadiet innebär en pedagogisk fördel, eftersom det ger ett
tydligt spår i kunskapsutvecklingen och ger möjlighet till avslutning och uppföljning i årskurs
6. Att pedagoger kan följa eleverna hela vägen i enlighet med kursplanerna kan även ge
bättre förutsättningar till kollegialt lärande och även till skolutveckling. Dessa lärare bör ha
bredare underlag för bedömning och betygsättning.
Ett argument för en organisation med traditionell stadieindelning är att nationella prov för
årskurs 6 i så fall skulle ligga på mellanstadiet. Både lärare via rektorer, rektorerna själva och
en hel del vårdnadshavare uppfattade detta som positivt. Detta skulle avlasta Slottsskolan
rent arbetsmässigt och dessutom kunna skapa möjlighet till avstämningar och ökad
kompetens bland lärare på mellanstadiet. Även lärarutbildningarnas utformning har
traditionell stadieindelning, vilket talar för en ny skolorganisation. Detta eftersom det anses
kunna underlätta vid rekryteringar.
Det kan vara en svårighet att eleverna i en 6- till 9-organsiation kommer till årskurs 6 med
olika kunskaper. Eleverna har ofta gått i olika skolor där undervisningen har lagts upp på
varierande sätt under årskurs 4 till 5. Detta gör det svåraret att planera för
undervisningsinnehållet i årskurs 6 även om antalet timmar inom respektive ämne är de
samma.
Överlämningar mellan avlämnande och mottagande skola genomförs. Överlämningar under
mellanstadietiden dvs mellan åk 5 och 6 ställer högre krav på en beskrivning vad av det
centrala innehållet som man arbetat med. Det ställer också större krav på överlämning av
bedömningsunderlag inför betygsättningen.
En återgång skulle vara att föredra från ett pedagogiskt perspektiv och gå i linje med hur
många andra kommuner gör eller organiserar sina skolorganisationer.

5.2 Lokaler och organisation
Det som kan tala mot en återgång till en mer stadieindelad skolorganisation är lokalfrågan.
Specialsalar för tex kemi och hemkunskap finns i större utsträckning på Slottsskolan. Det
finns därför bättre förutsättningar för undervisning, åtminstone i dessa ämnen, på
Slottsskolan. Det är också så att det skulle bli trångt på exempelvis Viktoriaskolan och
Gärdslösa skola om årskurs 6 skulle flytta tillbaka medan det skulle stå tomma lokaler på
Slottsskolan. Det är visserligen så att Viktoriaskolans elever skulle kunna utnyttja lokaler på
Slottskolan men det är inget alternativ för Gärdslösa skola. Det är även så att Gårdbyskolan
börjar bli full och kan de inte längre ta emot elever från Gärdslösa skola samtidigt som
årskurs 6 flyttar tillbaka är vår bedömning, utan att fastighetsavdelningen utrett frågan, att det
skulle bli mer än fullt.
En annan del som talar emot en återgång till en mer stadieindelad skolorganisation är
organiseringen av moderna språk. Flera av mellanstadieskolorna är enparallelliga och vissa
klasser ar relativt små. Ska dessa elever undervisas i olika språk på respektive skola blir det
svårt för språklärarna att på ett bra sätt lägga upp undervisningen. Det skulle vara skillnad
om det handlade om två skolor i Viktoriaskolans storlek eller större där elever från olika
parallellklasser kunde undervisas ihop. Ett annat alternativ är att eleverna får åka buss för att
läsa moderna språk ihop med elever från andra skolor men det skulle ta tid från skoldagen
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och alla elever har rätt till sina timmar av undervisning i respektive ämne. Detta är dock
någonting som har organiserats tidigare och organiseras i andra kommuner. Här får man titta
vidare på olika alternativ med tex blockläsning, distansundervisning.
Om årskurs 6 flyttar till mellanstadieskolorna så måste också personal flytta från Slottskolan.
Personalen på Slottsskolan är ofta ämneslärare och rekryterade och anställda utifrån att de
ska arbeta på en 6-9-skola. Det kommer att finnas svårigheter att på bra sätt fördela dessa
lärare på de mindre skolorna.

5.3 Elever och vårdnadshavare
I sammanhanget kan det inte uteslutas att den nuvarande organisationsmodellen har en
fördel i det faktum att den är känd och accepterad. Elever och föräldrar förhåller sig till det för
dem kända och välbekanta, varför en eventuell förändring till en annan organisationsmodell
kan möta ett visst motstånd. Särskilt för de elever som i enkätundersökningen har visat sig
positiva till dagens organisation. Det kan här tilläggas att nästan hälften av vårdnadshavarna
i årskurs 6 verkar positiva till att årskurs 6 går på Slottskolan. På kort sikt skulle förändringen
sannorlikt medföra olika svårigheter som tar tid att komma till rätta med på samma sätt som
det blev när årskurs 6 flyttades till Slottskolan.
Det som vårdnadshavarna gett uttryck för gällande trygghetsaspekten återspeglas även i den
tidigare forskningen som finns tillgänglig kring övergångar. Det finns helt enkelt en stor
individuell variation att ta hänsyn till. En övervägande del av eleverna ser det som positivt att
komma till Slottsskolan. Ur ett trygghetsperspektiv går det därför inte att med bestämdhet
hävda att en av de båda skolorganisationsmodellerna är bättre än den andra. Det bör dock
betonas att skolan, oavsett om årskurs 6 går på Slottskolan eller inte, har ett ansvar att möta
varje enskild elev i dess utveckling och att elever måste kunna utmanas på ett
tillfredsställande sätt både i en mellanstadieskola och i en högstadieskola. Det är därför
skolans och lärarnas ansvar att erbjuda eleverna undervisning på ett sådant sätt så att
kunskapsutveckling och personlig utveckling kan stimuleras, så som Skollagen säger.7
Slottsskolan har exempelvis från och med höstterminen 2017 organiserat så att årskurs 6 går
mer avskilt från övriga elever på skolan vilket kommer att utvärderas.
Utifrån enkätundersökningarna skulle man kunna säga att en återgång av årskurs 6 är att gå
vårdnadshavarna till mötes och att behålla dagens organisation är att gå eleverna till mötes.

5.4 Andra alternativ
Åkerboskolan har stora behov av renovering och att bygga upp en skola för förskoleklass
upp till årskurs 9 är givetvis inte gratis. Om årskurs 6 flyttar tillbaka till mellanstadieskolorna
frigörs moderna och ämnesanpassade lektionssalar på Slottskolan vilket skapar en möjlighet
för elever från Åkerboskolan att antingen gå årskurs 7 till årskurs 9 på Slottsskolan eller göra
likt Nybro kommun, att elever i högstadiet går några dagar i veckan på en annan skola för att
läsa vissa ämnen medan de läser ämnen så som svenska, engelska och matematik på sin
tidigare skola. Detta är dock ingenting som ingår i vårt uppdrag att utreda men om det är ett
intressant alternativ så kan det utredas vidare eftersom det fortfarande finns lokalfrågor och
ekonomiska frågor som behöver utredas vidare vid en eventuell återgång av årskurs 6.
Att låsa sig till förslagen som bara omfattar eleverna i kommunens centrala och södra
områden behöver inte vara de bästa alternativen. Beslut kring alternativa lösningar om inte
Åkerboskolan fullt ut kan få lokaler för en fungerande högstadieskola skulle kunna fattas vid
ett senare tillfälle förutsatt att årskurs 6 flyttas tillbaka till mellanstadieskolorna. Det går även
att utreda alternativ kring detta om Slottskolan behåller årskurs 6.
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6 Två förslag
6.1 Förslag 1: Utforma skolorganisationen efter läroplanens utformning
Att utforma skolorganisationen efter läroplanens utformning bedömer vi som det bästa
alternativet utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Lärarna skulle kunna få följa sina elever utifrån
läroplanens uppbyggnad och eleverna i årskurs 6 skulle på ett annat sätt få ett likvärdigt
innehåll i mellanstadiets utformning. Det skulle också ge ett bättre utbud av utelek och de
pedagogiska svårigheter som kan uppstå med en övergång mellan årskurs 5 och årskurs 6
skulle upphöra. Om utbildningsnämnden väljer att gå på detta förslag bör det först
överlämnas till kommunens fastighetsavdelning och ekonomiavdelning för vidare beredning.

6.2 Förslag 2: Behålla befintlig skolorganisation
Att behålla befintlig skolorganisation bedömer vi som det bästa alternativet utifrån ett
organisatoriskt perspektiv då det i dagsläget är effektivt och fungerar bra med
ämnesanpassade lokaler, organisation av moderna språk samt att det annars skulle bli trångt
på vissa skolor och delvis tomt på Slottskolan. De svårigheter med att fördela övertalig
personal på Slottsskolan som måste göras om åk 6 lämnar uppstår inte.
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Sammanfattning, enkät angående sjätteklassarnas placering i
Borgholms kommun
Svarande: 60st
Period: 14/6 - 1/8 2017
Tillfrågade: Föräldrar till barn i förskoleklass till och med fjärde klass.

Inledning
Vi i föräldrarådet har fått reda på att det till hösten eventuellt ska tas ett beslut inom kommunen om
6:ornas placering. Det finns nu en möjlighet för dom att stanna kvar i sin nuvarande skola t.o.m. åk 6.
Det finns både plats och kompetens på skolorna att behålla dom.
Vad vi i föräldrarådet nu vill veta är din åsikt gällande detta.
Vill du att ditt barn ska gå i 6:an på Viktoriaskolan eller Slottsskolan?
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101UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 382

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-11-14

379-395

Dnr 2017/184-109 KS

Motion (Eva Wahlgren C) – strandpromenad mellan Böda hamn och Böda Sands-området.
Centerpartiet via Eva Wahlgren (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att utreda och iordningsställa en strandpromenad mellan Böda hamn och
Böda Sand.
Vid mötet informerar Sofie Loirendal (FÖL) att ett arbete med att anlägga
strandpromenad pågår även från föreningen Böda Hamns sida.
Kommunfullmäktige överlämnade 2017-08-21 § 127 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-11-06 föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad.
Av skrivelsen framgår att det I samband med att ärendet anmäldes i kommunfullmäktige, meddelades att föreningen Böda och Böda Hamns utveckling redan arbetar med att anlägga strandpromenad.
I kommunens yttrande över Regionala Transportplanen framgår önskemål
om tillägg till transportplanen vad gäller Ölandsleden att ”fortsättning norrut
med åtgärder längs vissa sträckor som är bristfälliga som cykelled. Exempelvis mellan väg 992 (Böda hamn) och Gamla Grankullavägen”.
Eftersom arbete redan pågår med etablering av strandpromenad på olika
håll, bör inte flera parallella uppdrag genomföras i dagsläget.
Konsekvens
Om kommunfullmäktige tar beslut om utredning och senare iordningsställande av sträckan innan regionala transportplanen fastställts, kommer kostnaden att belasta kommunen. En kostnad som annars kan bekostas av regionala medel.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad i och med att GC-sträckan är föreslagen att
ingå i Regional Transportplan för Kalmar län 2017-2028 samt att arbete med strandpromenad redan pågår genom privata intressenter.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-11-28

396-408

§ 402

Dnr 2017/152-109 KS

Motion (Marcel van Lujn M) - implementera skattekollen på kommunens
hemsida
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion inkommen 2017-05-23 kommunfullmäktige beslut
att Borgholms kommun snarast ansluter sig till Skattekollen
att detta inledningsvis finansieras med medel för den icke tillsatta kommunikatörstjänsten samt att sedan 10 tkr per år avsätts för detta ändamål.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; lämnas till kommunstyrelsen för beredning och anmälas vid nästkommande sammanträde,
vilka ska ställas under proposition.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-06-12 § 93 motionen till kommunstyrelsen för beredning
I tjänsteskrivelse 2017-10-31 gör kommunledningskontoret bedömningen att
skattekollen är designad och programmerad för implementering på hemsidan
för pedagogisk visning och förklaring av kommunens skattefördelning.
Kostnaden för en kommun < 11 000 invånare är 850 kronor/månad – årskostnad 10 200 kronor.
Uppgifterna hämtas från budgetdokumenten och sker med automatisk import
av kommunens skattefördelning.
Kommunledningskontoret föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
att anse motionen besvarad då införandet verkställs efter fullmäktiges beslut.
Föreslår kommunstyrelsen att vid kommunfullmäktiges bifall till motionen
- reservera medel i kommunstyrelsens internbudget 2018.
- låta kommunledningskontoret verkställa införandet.
Yrkande
Marcel van Lujin (M) yrkar på bifall
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att arbetsutskottet bifaller mo-tionen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

bifalla motionen

Vidare föreslås kommunstyelsen att vid kommunfullmäktiges bifall till motionUtdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-11-28

396-408

en
att

reservera medel i kommunstyrelsens internbudget 2018.

att

låta kommunledningskontoret verkställa införandet.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

105

106UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 367

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-11-07

355-378

Dnr 2017/171-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – avskaffa benämningen oppositionsråd.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-06-11
att kommunfullmäktige beslutar att benämningen oppositionsråd – och den
eventuella befattningsbeskrivning som därmed kan vara förknippad – avskaffas.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-08-21 § 124 motionen till kommunstyrelsen för beredning.

I tjänsteskrivelse 2017-10-31 redogör kommunledningskontoret för tidigare
beslut i ärendet samt lagstöd i Kommunallagen.
I Kommunallagen framgår
4 kap 1 § 3 st ”en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, landstingsråd eller oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer”.
Kommunfullmäktiges beslutade 2014-08-04 § 125, efter antagande av dåvarande demokratiberedningens översyn av nämndorganisationen, att bifalla
motion från Anders Marell (C), med röstsiffrorna 32-1 innebärande att
den av kommunstyrelsens vice ordförande som inte tillhör den styrande
majoriteten, ska få uppdraget som Oppositionsråd.
uppdraget ska vara arvoderat enligt Demokratiberedningens förslag för
ett nytt arvoderingssystem.
I den nya kommunallagen som gäller från 2018-01-01 kvarstår möjligheten
att använda sig av benämningen oppositionsråd.
Med hänvisning till ovanstående finns erforderligt underlag för politiskt ställningstagande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen med hänvisning till tidigare beslut i kommunfullmäktige.

Jäv
Marcel van Luijn (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-11-07

355-378

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 19

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-09

1-25

Dnr 2017/204-109 KS

Motion (Stig Bertilsson C) – hantering av ställplatser i Böda Hamn.
Centerpartiet föreslår genom Stig Bertilsson i motion 2017-08-22 att kommunfullmäktige beslutar
att avsluta samarbetet med Q-Park i Kalmar, och i stället sköta ställplatserna i Böda Hamn och avgifterna i egen regi.
att utan dröjsmål överföra hanteringen av ställplatserna i Böda Hamn till
egen regi.
Kommunfullmäktige överlämnade 2017-09-18 § 143 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-10-13 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då ställplatser på kommunal mark ska arrenderas ut enligt gällande riktlinjer.
Av antagen arbetsordning för kommunfullmäktige framgår att ämnen av olika
slag inte får tas upp i samma motion. Motionen ska endast innehålla fråga
som ska kunna bifallas eller avslås i sin helhet.
Av tjänsteskrivelsen framgår att Borgholms kommun äger sju hamnar. Borgholm Energi ansvarar för driften av ställplatserna i Sandviks hamn och Nabbelunds hamn. I Borgholms hamn och Böda hamn är det Q-park som driver
ställplatserna och i Byxelkroks hamn och i Kårehamn är driften av ställplatser
utarrenderade till lokala företag. Ställplatserna och hamnen i Stora Rör är utarrenderade till den lokala båtklubben. Källa hamn är i privat ägo.
Det pågår även en hamnutredning inom Borgholm Energi med syfte att utreda förslag till drift och underhåll i samtliga kommunala hamnar som ännu inte
är redovisad.
Principfrågan om kommunen själva ska driva ställplatser har lyfts i olika forum och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i en Husbilspolicy (SBN
2012-06-27) där följande riktlinjer finns.
”3. Borgholms kommun ska inte själva eller genom kommunalägda bolag eller andra juridiska personer driva campingplatser eller ställplatser för husbilar, husvagnar eller annan form av camping.
4. Ställplatser på kommunal mark ska arrenderas ut till företagare, idrottsföreningar eller andra som kan hålla bra service och utveckla verksamheten
gärna i kombinationen med annan verksamhet.”
Bedömning
Med bakgrund av den nu gällande husbilspolicyn ska varken kommunen eller
bolaget driva ställplatsverksamhet eller bedriva annan form av campingsverksamhet. Ställplatser på kommunal mark ska arrenderas ut enligt gällande
riktlinjer.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-09

1-25

I Svenskt Näringslivs undersökning från 2017 anser 40 % av de tillfrågade företagen och 33 % av tillfrågade politikerna att kommunen bedriver konkurrerande verksamheter.
I samma undersökning placeras Borgholms kommun på plats 275 av 290 när
det gäller ”tillämpning av lagar och regler”
Det framgår inte direkt av undersökningen att det är just ställplatser man syftar på. Men frågan har lyfts gällande kommunal drift av ställplatser från näringslivet och i de fall som kommunen valt att själv bedriva ställplatser har
detta upplevts som en konkurrerande verksamhet av näringslivet.
Konsekvensanalys
Om kommunen väljer att utveckla de kommunala ställplatserna i hamnarna
är sannolikheten att med nuvarande modell kommer näringslivet uppleva en
ökad konkurrens från kommunen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen då ställplatser på kommunal mark ska arrenderas ut
enligt gällande riktlinjer.

_____________________________
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-02-19

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-01-18 - 2018-02-19

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande KS

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.362

I

Ansökan om utbetalning av bidrag
(400:-/nämndeman) för kompetensutveckling för
nämndemännen.
Överlämnat till ekonomi för utbetalning.

2018-01-18

Kalmar-Ölands Nämndemannaförening

KS 2016/30

Meddelande KS

Veronika Fredlund

ANSÖKAN

Bidrag (400:-/nämndeman) för utbildningsinsatser
och studiebesök för nämndemännen
2018.419

I

2018-01-22

2018.547

2018-02-02

Cirkulär 17:50, Information om regler i lag och
kollektivavtal om bisyssla

Veronika Fredlund

SKL

I

Meddelande KS

CIRKULÄR

Drifttillstånd för SSA Bohus Havsbruk AB vid
Byxelkrok. Tillståndet avstår
sjösäkerhetsanordningar.
HiD 2017.1451 och 2017.837

Veronika Fredlund

Transportstyrelsen
Meddelande KS
Skickat till BEAB och SBF.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-02-19

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-01-18 - 2018-02-19

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
2018.380

U

Uppdatering av tidigare beslutade LTF 2018-41- Marie-Louise Johansson
51

2018-01-18
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.381

U

Uppdatering av LTF 2018:54
hastighetsbegränsning Köpingsskola

Marie-Louise Johansson

2018-01-18
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.389

U

Uppdaterad LTF 2018 40 - ändamålsplats S
Långgatan.

Marie-Louise Johansson

2018-01-18
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.425

U

2018-01-25

Att medge skötselåtgärd i Sandvik inom
kommunens fastighet Persnäs-Sandvik 1:1
enligt bilagd karta

Ida Dessin

Röjningsgruppen samfälligheten Sandvik

MEX

KS 2018/4

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor 2018

2018.576

U

Delegationsbeslut 2018-01-14 att bevilja 215 tkr Ilko Corkovic
i marknadsföringsstöd för 2018 för att
säkerställa färjetrafiken mellan Byxelkrok och
Oskarshamn.

2018-01-25
KS 2018/59

DELEGERINGSBESLUT
Marknadsföringsstöd färjetrafik ByxelkrokOskarshamn

2018.539

U

ansökan om lagfart för fastigheten Löttorp 4:18, Ida Dessin
tidigare del av Löttorp 4:16
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-02-01

MEX

KS 2016/84

Ansökan om lagfart enligt delegationsordning att DELEGERINGSBESLUT
företräda kommunen som markägare i kontakt
med andra myndigheter
Fastighetsförvärv Löttorp 4:16

184091

K

Avslag på begäran om trädfällning
Ramsättravägen 12, Ingrid Stark.

Stefan Andersson-Junkka

2018-02-05

FASTIGHETSAVDELNING
EN

KS 2018/67

DELEGERINGSBESLUT
Begäran om trädfällning

2018.571

U

Besvarad Bostadsmarknadsenkät 2017

2018-02-09

Ida Dessin
MEX

KS 2017/4

Bostadsmarknadsenkät 2017 inlämnade svar.
DELEGERINGSBESLUT
På grund av kort handläggningstid har vissa
frågor lämnats obesvarade. Eventuellt kommer
Boverket begära komplettering på dessa (avsnitt
5a vissa gruppers ställning på
bostadsmarknaden)
Markfrågor delegation MEX 2017

2018.573

U

Uppdaterade LTF gällande
hastighetsbegränsning Blå-Rörsområdet,
handikapparkering Storgatan och huvudled
Storgatan.

Marie-Louise Johansson

2018-02-12
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.574

U

Uppdaterad LTF gällande
hastighetsbegränsning Kyrkallén Köpingsvik.

Marie-Louise Johansson

2018-02-12
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.575

U

Uppdaterade LTF gällande förbud högersväng,
Köpingevägen, Parkering och stannande
Kvarngatan, V Kyrkogatn, Tullgatan och
Industrivägen i Löttorp. Handikapparkering V
Kyrkogatan samt tillfällig LTF avstängning
Blårörsvägen.

Marie-Louise Johansson

2018-02-12
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.587

2018-02-14
KS 2018/5

U

Transporttillstånd 2018-02-15 Bredlast - Antes
Lyft och Transport - stuga från Stora Rör-väg
136-Köpingsvik-Mårtens gata 14

Marie-Louise Johansson

Antes Lyft och Transport
DELEGERINGSBESLUT
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
2018.592

U

Delegationsbeslut att kommunen inte har någon Ilko Corkovic
erinran mot fortsatt verksamhet vindkraft Nedra
Vannborga 1:11 och Övra Vannborga 1:1

2018-02-14
KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2018.595

U

Yttrande med begäran att förvaltningsrätten
avslår Lublins laglighetsprövning gällande
kommunstyrelsens beslut 2017-02-28 § 30 anvisning av medel, lokallösning för
socialförvaltningens administration i fastigheten
Höken. Mål nr 1202-17

Ilko Corkovic

2018-02-14
KS 2016/37

DELEGERINGSBESLUT
Lokalförsörjning 2016-2017

2018.629

U

2018-02-15

Remiss - inga synpunkter på begäran om tung Marie-Louise Johansson
och bred transport från Växjö till Per Lindström
väg och omvänt, under 6 månader från 2018-0215.
Trafikverket

KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.637

U

2018-02-16

Delegationsbeslut - meddelar att kommunen inte Ilko Corkovic
har någon erinran mot förslaget till lokal
trafikföreskrift på väg 137 gällande körfält för
lokal fordon i linjetrafik på väg 137.
Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/36

DELEGERINGSBESLUT
Remiss - tillfällig lokala trafikföreskrifter särskilda
körfält för fordon i linjetrafik på väg 137
Ölandsbron i samband med reparation

184457

K

avtal arkeologiskutredning nydala

2018-02-19
KS 2017/112

Ida Dessin
MEX

Enligt delegationsordning samt i samråd med
DELEGERINGSBESLUT
Ekonomichef. Av kommunen undertecknat avtal
skickat 2018-02-19
Uppdrag framtagande av detaljplan, del av
Borgholm 11:1 sydost bilprovningen.
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-02-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-01-15
§ 26 Internbudget kommunstyrelsen 2018
§ 27 Ansökan om kommunal medfinansiering vid ansökan till Boverket, PersnäsAIF
§ 28 Begäran om godkännande av kostnadsfördelning för förrådsverksamheten, kommunförråd Osten
§ 29 Begäran om medel för renovering av slipen i Böda hamn.
§ 30 Begäran om omdisponering av medel; budget för gräsklippning och snöröjning vid
verksamhetslokaler.
§ 31Begäran om medel för konsulttjänster inom mark- och fastighetsjuridik vid exploateringsprojekt
§ 32 Fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik, ändringar efter utställning
§ 33 Medborgarförslag (Basel Alhawadi och Torbjörn Jerlerup) – affisch- och
informationstavlor på allmän plats
§ 34 Remiss – tillfällig lokal trafikföreskrift gällande särskilda körfält på Ölandsbron.
§ 35 Medarbetarundersökning
§ 36 Deltagande i konferenser
§ 37 Besiktning av statusen på kommunens äldreboenden
§ 38 Fastighetsförsäljning del av Borgholm Borgholm 11:1 (Lyckås)
§ 39 Redovisning av delegationsbeslut
§ 40 Användande av kommunens gym på Ekbacka.
§ 41Löneöversyn 2018
§ 42 Översyn av lön, feriearbete ungdomar 15-19 år.
2018-02-06
§ 43 IT-strategi för Borgholms kommun
§ 44 Informationssäkerhetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag
§ 45 Ansökan om EU-bidrag gällande fiberbredband
§ 46 Ansökan om bidrag till anslutningsavgift för Wifi, äldreboenden.
§ 47 Gågatuperiod 2018
§ 48 Utbildning Folkhälsa är politik”
§ 49 Avtal om Ideburet offentligt partnerskap 2018-2021, Brottsofferjouren
§ 50 Uppföljnings- och avstämningsmöte med samhällsbyggnadsnämnden
§ 51 Organisationsöversyn Tekniskt service
§ 52 Information/förfrågan om medlemskap i Kumulus
§ 53 Medverkan i projektet ”WE STAND APP”
§ 54 Markanvisningsavtal, del av Borgholm Borgholm 11:1 (Nydala)
§ 55 Förvärv genom fastighetsreglering, del av Högby 8:1; Allaktivitetspark i Löttorp
§ 56 Omsättning av lån 2018
§ 57 Budget 2018 Borgholms Slott
§ 58 Uppföljnings- och avstämningsmöten 2015-2018 utbildningsnämnden
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Borgholm Energi AB
2018-01-17
§ 30 BEAB Styrelsemöten Inledning 20182017/51
§ 31 VD rapporterar 2018 2017/20
§ 32 Månadsuppföljning 2018 2017/1
§ 33 Avvikelserapportering 2018
§ 34 Borgensförbindelse kommunen
§ 35 Förstudie platskontor Kalleguta avfallsanläggning
§ 36 Avrapportering Taxeprojekt VA
§ 37 Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter
§ 38 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik
§ 39 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
§ 40 Avrapportering Avfallssortering matavfall
§ 41 Utökad leveranskapacitet VA Byxelkrok
§ 42 Uppföljning Gata Park Hamnar
§ 43 Arkivreglemente
§ 44 Återrapportering från KF, KS och KSAU
§ 45 Personalstatistik
§ 46 Restlista 2018
Borgholm Energi Elnät AB
2018-01-17
§ 1 BELNAB Styrelsemöte inledning
§ 2 BELNAB Månadsuppföljning 2018
§ 3 BELNAB Arkivreglemente
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