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Budgetuppföljning februari 2018

2018/8
042
2016/126
041

4-16

2

Årsredovisning 2017
Kommunstyrelsen har att överlämna årsredovisningen till revisorerna för
granskning samt till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutas av kommunfullmäktige

3

Eventuell instruktion för ombud till Borgholm Energis ABs bolagsstämma
Ombuden är kallade till bolagsstämma för Borgholm Energi AB och
Borgholm Energi Elnät AB. Har kommunstyrelsen något som de vill skicka
med ombuden bör det tas något beslut. Annars utgår ärendet.

4

13:00 Information - integration Eva Karlström och Ola Davidsson
Kommunstyrelsen har efterfrågat information från verksamheten.

5

13:30 Information - ändring av VA-taxan samt revidering av
avfallsplanen
Representanter från Borgholm Energi kommer och informerar inför
kommande beslut.

6

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av
delegationsbeslut

2018/11
002

7

Kulturplan - remiss 2020
Landstinget har lämnat kulturplanen på remiss för svar senast 3 april
Kultur- och fritidsutskottet har på grund av inställda sammanträden inte
kunnat ta fram något yttrande.
Tjänsteskrivelse med förslag att uppdra till utskottet att lämna yttrande.

2018/68
869

17-18
+ sep
handl x 2
endast
digitalt

8

Genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet samt analys av
lärarrankningen för kommunen
Kommunstyrelsen utökade 2017-10-24 § 175 uppdraget att genomlysa
verksamheten att omfatta analys och återrapport varför Borgholms
kommun visar låga och sjunkande siffror för lärartäthet, lönenivåer, och

2017/255
012

19-35

Sep handl

2
personalens arbetsmiljö, trots att resurserna är högst i landet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 2018-03-13 § 61
genomlysningen till kommunstyrelsen.
Beslutas av kommunstyrelsen
9

Begäran om anvisning av medel; Anpassning av lokaler på Ekbacka
2017/71
för samlokalisering av hemtjänst och hälso- och sjukvårdsverk298
samheten i mellersta och centrala Borgholm, Lokalförsörjning 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-03-13 § 80 kommunstyrelsen
att omgående starta anpassning och upprustning av lokaler på Ekbacka
Hus 2, plan 2, för samlokalisering av hemtjänst och hälso- och sjukvårdsverksamheten i mellersta och centrala Borgholm.
att anvisa projektet totalt 2 260 000 kronor till del 1 ur investeringsbudget
2018.
att anvisa projektet totalt 1 065 000 kronor till del 2 ur investeringsbudget
2018.
Beslutas av kommunstyrelsen

36-39

10

Godkännande av folkhälsoavtal 2018-2020, partnerskapsavtal med
2018/83
Fryshuset
773
Nuvarande avtal upphör att gälla 2018-04-30.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-03-13 § 77 kommunstyrelsen
att godkänna upprättat avtal för perioden 2018-2020 för samarbete kring
folkhälsofrågor i partnerskap med Fryshuset.
Beslutas av kommunstyrelsen

40-46

11

Inrättande av folkhälsoråd samt godkännande av struktur för
folkhälsoråd
Enligt antagen folkhälsostrategi ska kommunens folkhälsoarbete struktureras genom ett folkhälsoråd. Folkhälsosamordnaren har tagit fram
förslag till struktur för folkhälsorådet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-03-13 § 76 kommunstyrelsen
att godkänna upprättat förslag till struktur för folkhälsoråd.
att inrätta ett folkhälsoråd bestående av
- folkhälsopolitiker/kontaktpolitiker, tillika representant från kommunstyrelsen, som fungerar som rådets ordförande. Folkhälsosamordnaren är sekreterare och sammankallande.
- ledamöter i rådet är samtliga förvaltningschefer inklusive kommunchef och VD för Borgholm Energi AB. Om det finns ett brottsförebyggande råd i kommunen är det önskvärt att en representant
därifrån även finns med i folkhälsorådet.
att godkänna rådets roll/uppdrag enligt följande;
- rådgörande organ till kommunstyrelsen
- föreslå förslag till mål och inriktning för folkhälsoarbetet
- initiera ett tvärsektionellt arbete i förvaltningarna/kommunen
- prioritera samt initiera hälsofrämjande och förebyggande insatser
- revidera folkhälsostrategi och –plan
- anta och revidera aktivitetsplan
- följa upp och utvärdera genomförda insatser utifrån aktivitetsplan.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/212
103

47-52

12

Motion (Per Lublin nÖP) – införa sockenråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-03-13 § 71 kommunstyrelsen föreslå kommun-fullmäktige

2017/169
109

53-55

3
att

motionen avslås då kommunfullmäktige redan genom godkännande
av demokratiberedningens slutrapport 2017-08-21 § 21 har gett
liknande uppdrag.
Beslutas av kommunfullmäktige
13

Motion (Per Lublin nÖP) – färdtjänst utan behovsprövning för alla
mantalsskrivna från och med året de fyller 80
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-03-13 § 72 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen dels med hänvisning till de ekonomiska konsekvenserna som kan drabba kommunen samt dels att ett sådant beslut strider mot likställighetsprincipen då det även är andra medborgare som
har behov av färdtjänst.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/33109

14

Deltagande i Sydarkiveras anslutande tjänst, anvisning av medel.
Enligt uppgift kommer kommunens kostnad att bli 125 tkr/år de första två
åren. Därefter sker utvärdering vilket innebär att kostnaden kan förändras.
Beslutas av kommunstyrelsen.

2017/118
009

15

Upphandling - konsulttjänster inom fysisk planering (arkitekter,
konsulter etc).; godkännande av ska-krav
Ska-krav beslutas av kommunstyrelsen, tilldelning av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ska-kraven presenteras på sammanträdet
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/88
059

16

Information; Återrapportering teknisk utredning Åkerboskolan,
ombyggnation
Redovisningen har inte lämnats in till kommunen. Hinner den komma till
kommunstyrelsen så redovisas den då och beslutas vid aprilmötet.

2015/217
291

59

17

Meddelanden och delegationsbeslut

2018/10
002

60-66

- - - - -Skickas digitalt 2018-03-14

56-58
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1 Sammanställning
Kommunstyrelsen har en budgetavvikelse på +0,1 mkr efter februari. De största
avvikelserna återfinns inom gata, park och hamnar och kommunstab. Inom
kommunstaben finns ett övergripande sparbeting som genom olika åtgärder ska
arbetas in under året. Årsprognosen är -0,2 mkr och kommunstyrelsen beräknas då
arbetat in större delen av sparbetinget och gata, park och hamnar förväntas följa
budgeterad nivå resterande del av året.
Under perioden exempelvis har följande projekt påbörjats:







översyn av den skattefinansierade verksamheten inom BEAB
projektet Öland en kommun har tilldelats projektledare som delas mellan
Mörbylånga och Borgholm
renoveringen av Kronomagasinet för Kulturskolan färdigställdes under
slutet februari och verksamheten har flyttat in.
klart att beställa SKL-hus under mars
IT-rådet har under februari lämnat ifrån sig förslag till ny IT-strategi och
Informationssäkerhetspolicy.
ny styrmodell arbetades fram under 2017 och beslutades i
kommunfullmäktige i februari.

2 Analys av verksamheten
Gata, park och hamnar



Fokus på trädfällning och underhåll av parkmöbler
Fokus på snöröjning.

Fastighetsavdelning









Renoveringen av Kronomagasinet för Kulturskolan färdigställdes under
slutet februari och verksamheten har flyttat in.
Klart att beställa SKL-hus under mars, målsättningen är att utrusta
fastigheten med solpaneler.
Teknisk analys av badanläggningarna Åkerbobadet i Löttorp och Ekbacka
behandlingsbad, Borgholm, är genomförda. Det har även gjorts en gjort
teknisk analys av Åkerboskolan och Skogsbrynet förskola under februari.
Rapportering av analyserade fastigheter kommer att ske i mars.
Genomlysning av fastigheternas ventilationssystem pågår, så kallad OVK
(Obligatorisk Ventilations Kontroll).
Fastighetsavdelningen jobbar fortlöpande med energieffektiviseringar
inom värme, ventilation, styr- och reglerteknik men även fönsterbyten med
mera. Samtliga oljepannor är nu utbytta mot miljö- och energieffektiva
lösningar. Flera av det senaste årets projekt har kunnat göras med hjälp av
statsbidrag.
Implementering av fastighetssystem Momentum pågår och sätts succesivt i
drift. Ett omfattande arbete kommer att pågå med inmatning av
fastighetsdata, åtgårdsprogram samt ronderingar.

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

Uppföljning februari
Borgholms Kommun

2

6


Arbetet med strukturera och förbättra nyckelsystem och skalskydd
påbörjades efter sommaren 2017 och beräknas fortsätta under våren 2018.

Kommunstab








Översyn av den skattefinansierade verksamheten inom bolaget har
påbörjats. Även organisationsöversyn för KLK och SBF pågår.
För projektet Öland en kommun har projektledare knutits till avdelningen.
Arbetet med ny översiktsplan ska planeras och tillställas kommunstyrelsen
under våren 2018.
Förstudie pågår för nytt Intranät som ska vara klart under 2018.
MEX kommer stärkas upp med administrativt stöd för att avlasta
strategerna med den löpande verksamheten med exempelvis arrenden och
grävtillstånd.
Utredning pågår för hur kommunen ska organisera sitt dataskyddsarbete
(GDPR).
Ny överenskommelse har förhandlats med BEAB för gata/park vilket ska
möjliggöra att budgeten ska kunna hållas om bolaget organiserar arbetet
optimalt.

Ekonomiavdelning





Under perioden januari och februari har årsresultatet färdigställts och
årsredovisning presenteras i kommunstyrelsen i mars.
Ny styrmodell arbetades fram under 2017 och beslutades i
kommunfullmäktige i februari.
Det har genomförts en kickoff inför budget 2019.
Integration mellan Visma och Stratsys har genomförts och en ny
månadsuppföljning har implementerats med workshops för samtliga chefer
som ska rapportera.

IT-avdelning



IT-rådet har under februari lämnat ifrån sig förslag till ny IT-strategi och
Informationssäkerhetspolicy. Båda ska antas i kommunfullmäktige.
IT-avdelningen är involverade i digitaliseringsprojekt och Mörbylångas etjänstportal. I Borgholm tittar vi på intranät och dokumenthantering.

Personalavdelningen





Uppstart medarbetarundersökning
Rekrytering av sommarpersonal med bland annat rekryteringsmässor
Ny chefshandbok på gång
Övergripande medarbetarintroduktion

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

Uppföljning februari
Borgholms Kommun

3

7
Arbetsmarknadsavdelning





Avtalar med Gymnasieförbundet om att hjälpa dem med språkpraktik
Länsstyrelsens projekt "§ 37a" har avslutats.
Diskussion med arbetsförmedlingen om framtida samverkan
Förslag på integrationsstrategi har arbetats fram.

3 Personaluppföljning

Antal årsarbetare har ökat från 68,5 till 78,4 jämfört med samma period
föregående år. Större delen av förändringen avser flytt av fastighetsfunktionen
från bolaget till kommunen. Ökningen beror även tillsättning av tjänst inom MEX,
en kommunikatör samt en bredbandssamordnare.

Övertiden har ökat från 5,5 timmar till 17,5 timmar jämfört med samma period
föregående år. Ökningen av övertid beror på jour inom fastighetsavdelningen som
under samma period föregående år var inom bolaget.
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Sjukfrånvaron har minskat från 6,5 till 4,4 procent jämfört med samma period
föregående år.

4 Ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsen har en budgetavvikelse på +0,1 mkr efter februari. De största
avvikelserna återfinns inom gata, park och hamnar och kommunstab. Inom
kommunstaben finns ett övergripande sparbeting som genom olika åtgärder ska
arbetas in under året.
Gata, park och hamnar har svårighet med en budget i balans, efter två månader har
det utförts fler timmar än budgeterat som bland annat beror på att arbete på
offentliga lekplatser har utförts tidigare än beräknat samt fortsatt arbete med
trädfällning.
Övriga verksamheter har efter två månader en budget i balans. Vilket i stort beror
på låga driftkostnader samt att projektbidrag inte är utbetalt i nivå med budget
inom kommunstyrelsen, fritids- och kulturverksamheten. Detta beräknas vara i
nivå på årsbasis vilket visas i prognosen.

4.1 Tabell 1 Ansvar
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

108

167

-59

-59

13 105

12 952

153

-105

358

120

238

49

Gata, park och hamnar

2 409

3 100

-691

-751

Fritid

1 401

1 493

-92

-54

674

901

-228

-117

1 293

807

486

386

Total

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kultur

Fastigheter
Fastighetsfunktion
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Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

Kommunstab

1 049

1 652

-603

-261

Ekonomiavdelning

1 235

930

305

152

16

76

-60

-77

1 304

993

311

246

883

885

-2

-2

DUA

0

-123

123

123

Samordningsförbundet

0

123

-123

-123

-13

-635

622

622

Tidiga insatser § 37a

0

40

-40

0

Statsbidrag flyktingar

109

379

-270

-270

23 930

23 860

71

-243

IT- avdelning
Personalavdelning
Arbetsmarknadsavd

Integration

Summa

5 Åtgärder
Inom kommunstyrelsen finns en sparbeting att arbeta in under året. Planerade
åtgärder är:
-

Ersättning från arbetsförmedlingen avseende "extratjänster" redovisas på
Kommunstyrelsen.

-

Försäkringar, ny upphandling med lägre kostnader för kommunens
försäkringar

-

Översyn av avtal inom fastigheter, hyresavtal

-

Utnyttja kommunens bilar optimalt

-

Energieffektiviseringar. Fastighetsavdelningen jobbar fortlöpande med
energieffektiviseringar inom värme, ventilation, styr- och reglerteknik men
även fönsterbyten med mera. Samtliga oljepannor är nu utbytta mot miljöoch energieffektiva lösningar. Flera av det senaste årets projekt har kunnat
göras med hjälp av statsbidrag.

-

Elupphandling, kommunen har avropat elenergi från SKLs (Sveriges
kommuner och Landstings) ramavtal vilket tillsammans med övriga
energieffektiviseringar förväntas sänka kommunens elkostnader.

-

Översyn av teknisk service, inkl. hamnutredning

Verksamheten inom gata, park och hamnar arbetar på med en omfattande analys
för att föreslå besparingsåtgärder. Åtgärderna planeras att genomföras snarast för
att effekt ska kunna uppstå under året.
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1 Sammanställning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter februari 2018 (se
tabell under 3.1).





Resultatet för kommunen i februari är 4,3 mkr. (Årsprognos 10,8 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +0,5 mkr. (Årsprognos -9,1
mkr)
Investeringarna uppgår för perioden till 3,8 mkr. (Årsprognos 61,2 mkr)
Likviditeten är 71,8 mkr. (Årsprognos 43,8 mkr)

Budget avvikelsen efter februari är +0,5 mkr. Enligt tabell 3.1 så går nämnderna
sammantaget -1,6 mkr och finansförvaltningen +2,1 mkr. Samtliga nämnder går
med överskott förutom Socialnämnden. Överskottet på finansförvaltningen
förklaras av högre generella statsbidrag och lägre räntekostnader samt
pensionskostnader.

2 Personaluppföljning

Jämfört med samma period föregående år har arbetad tid ökat motsvarande 16
årsarbetare. Utökning av antal årsarbetare har skett inom kommunstyrelsen
(fastighetsavdelningen och kommunikatör), socialförvaltningen i enlighet med
politiskt fattade beslut. Medan antal årsarbetare inom utbildningsförvaltningen har
minskat genom en planerad kostymanpassning.
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Övertid under januari 2018 är i samma fortsatt höga nivå som föregående års
period. Fyllnadstiden minskar vilket beror på att viss uppgång i syselsättnings
grad sker.

Sjukfrånvaron för kommunen har, under januari 2018 jämfört med samma period
föregående år, minskat från 8,29 % till 7,33 %. Minskning av sjukfrånvaro är
generellt för samtliga förvaltningar.

3 Ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsen har en budgetavvikelse på +0,1 mkr efter februari. De största
avvikelserna återfinns inom gata, park och hamnar och kommunstab. Inom
kommunstaben finns ett övergripande sparbeting som genom olika åtgärder ska
arbetas in under året (se punkt 4). Gata, park och hamnar har svårighet med en
budget i balans, efter två månader har det utförts fler timmar än budgeterat som
bland annat beror på att arbete på offentliga lekplatser har utförts tidigare än
beräknat samt fortsatt arbete med trädfällning. Övriga verksamheter har efter två
Kommunfullmäktige
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månader en budget i balans.
Utbildningsnämnden uppvisar en budgetavvikelse med +1,4 mkr efter februari.
Under februari har kostnaderna för tilläggsbelopp och skolskjuts varit lägre än
budgeterad nivå även generellt låga driftkostnader bidrar till periodens positiva
utfall. Antagande att tilläggsbelopp och skolskjutsar och driftkostnader är i nivå
med budget vid årets slut, medför att periodens utfall skiljer sig mot årsprognosen.
Årsprognosen förutsätter dock att budget följs resterande månader om ingen aktiv
åtgärd är planerad. I det fall där förändringar genomförs påverkar det även
årsprognosen.
Socialnämndens avvikelse är -4,3 mkr mot budget. Större delen av underskottet
härleds till individ- och familjeomsorgen samt omsorgen. 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 uppvisar en budgetavvikelse om +0,9 mkr för
februari 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 administrationen och servicecenter ses över, vilket förklarar
verksamheternas över- och underskott.

3.1 Driftredovisning
(tkr)

Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

23 930

23 860

71

-243

Övriga nämnder

274

225

48

-61

Borgholms Slott

769

407

362

362

Utbildningsnämnd

29 318

27 939

1 379

-298

Socialnämnd

47 351

51 688

-4 337

-17 261

2 594

1 660

934

361

-108 039

-110 125

2 086

8 065

-3 803

-4 346

542

-9 075

Total

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnads
nämnd
Finansförvaltning
Summa
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4 Åtgärder
En åtgärd för att öka förståelsen för ekonomi i verksamheterna har varit att
implementera månadsuppföljning på enhetsnivå. Det har varit ett uppskattat
projekt hos flertalet chefer.
Inom kommunstyrelsen finns ett sparbeting att arbeta in under året. En översyn
av teknisk service, inklusive hamnutredning är påbörjad. Övriga exempel på
åtgärder är lägre kostnader för kommunens försäkringar och energikostnader.
Dessa upphandlingar är genomförda och förväntas ge full effekt under 2018.
Även energieffektiviseringar inom kommunens fastigheter bidrar till lägre
elkostnader. Exempel på genomförda åtgärder är oljepannor som nu är utbytta mot
miljö- och energieffektiva lösningar och fönsterbyten. Arbete fortsätter
fortlöpande inom värme, ventilation samt styr- och reglerteknik.
Inom socialnämnden har ett hemmaplansarbete påbörjats i större utsträckning för
att förhindra ytterligare placeringar, genom till exempel fler familjebehandlare
som kan arbeta med familjerna i hemmiljön. Detta är fördelaktigt för både
individen och ekonomin.
I dialog med fastighetsavdelningen pågår arbetet med att möjliggöra
hemmaplanslösningar. Översyn av hyresavtal pågår och förväntas spara en del
pengar för förvaltningen.
Utbildningsnämnden arbetade under hösten 2017 fram en åtgärdsplan med
tillhörande konsekvensbeskrivningar för att under 2018 ha en budget i balans.
Större delen av åtgärderna får effekt under hösten 2018 i och med att
förvaltningen i stor utsträckning arbetar efter läsår.
Inom samhällsbyggnadsnämnden finns inga direkta skäl att vidta ekonomiska
åtgärder med anledning av februari månads budgetavvikelse.

5 Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till 67,6 mkr och
likviditeten för februari är 71,8 mkr.
Tabellen nedan visar medelsaldot för åren 2016-2018 och respektive månad.
Prognostiserad likviditet vid årets slut uppgår till 43,8 mkr. Prognosen baseras på
årsresultatet 10,8 mkr och vilket består av det budgeterade resultat +19,9 mkr och
årsbudget avvikelsen -9,1 mkr. Övrigt antagande är att kommunen når den
beslutade budgeterade investeringsvolymen 61,2 mkr.
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6 Investeringar
Den beslutade investeringsbudgeten av kommunfullmäktige uppgår 2018 till
61 225 tkr. Investeringarna uppgår för februari till 3,8 mkr.

6.1 Fastigheter ny- om och tillbyggnation
Investeringsprojekt

Investeringsplan 2018

Utfall

24 400

90

24 400

0

24 400

90

24 400

0

Investeringsplan 2018

Utfall

9 870

786

9 870

0

9 870

786

9 870

0

Investeringsplan 2018

Utfall

Prognos

15 000

1 185

15 000

Prognos

Avvikelse

Fastigheter ny- om och tillbyggnation
Beviljad 2018
Summa

6.2 Fastigheter upprustning
Investeringsprojekt

Prognos

Avvikelse

Fastigheter upprustning
Beviljad 2018
Fönster Soldalen §179/17 - Pågår enligt plan.
Fönster 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 med projektet. Bidrag för
energieffektivisering kommer att sökas hos
energimyndigheten för denna åtgärd.
Summa

6.3 Hamnar
Investeringsprojekt

Avvikelse

Hamnar
Beviljad 2018
Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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Investeringsprojekt
Summa

Investeringsplan 2018

Utfall

Prognos

15 000

1 185

15 000

Investeringsplan 2018

Utfall

Prognos

3 130

17

3 130

0

3 130

17

3 130

0

Investeringsplan 2018

Utfall

Prognos

3 000

65

3 000

0

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

1 000

1 625

1 700

1 700

-75

1 000

0

1 000

0

7 625

1 765

6 700

925

Investeringsplan 2018

Utfall

Prognos

Avvikelse

450

0

450

0

440

0

440

0

310

0

310

0

1 200

0

1 200

0

Avvikelse
0

6.4 Övriga investeringar
Investeringsprojekt

Avvikelse

Övriga investeringar
Beviljad 2018
Summa

6.5 Infrastruktur
Investeringsprojekt

Avvikelse

Infrastruktur
Beviljad 2018
Cirkulationsplats Rälla §30/16 KF
Beviljad 2018
Bredbandsstrategi §173/13 KF
Beviljad 2018
Ölandsleden
Beviljad 2018
Gatubelysning §7/16 KF
Beviljad 2018
Summa

6.6 Nämnder
Investeringsprojekt
Socialförvaltningen
Beviljad 2018
Utbildningsförvaltning
Beviljad 2018
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beviljad 2018
Summa
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Datum

Beteckning

2018-03-01

2018/68 869-869

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Maria Johanson
Kultursekreterare

Till

Remiss; Kulturplan 2022 - Lanstinget i Kalmar län.
Förslag
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att avge yttrande på
Kalmar läns landstings remiss ”Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022”.
Ärendet
Kalmar läns landstings kulturnämnd har remitterat förslag till ny kulturplan för
länet, ”Kultur att växa i” – Kulturplan Kalmar län 2022. Planen har tagits fram i
dialog med kommunerna, länsstyrelsen, regionala kulturaktörer,
organisationer och övriga intresserade.
Eventuella yttranden ska lämnas senast 3 april 2018.
Beslutsunderlag
Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022.
Bilaga inventering kommuner och kulturverksamheter.
Bedömning
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har på grund av snöväder tvingats
ställa in sammanträden 26 februari och 2 mars 2018. Utskottets nästa
sammanträde är planerat till 23 mars. Utskottet kan därför inte lämna något
förslag till yttrande till kommunstyrelsen den 20 mars.
Kulturplanen har skickats till cheferna för kulturskolan och biblioteket för
eventuella synpunkter. Dessa synpunkter kommer arbetas in i kultur- och
fritidsutskottets yttrande.

Jens Odevall
Kommunchef

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 81

Maria Johanson
Kultursekreterare

Telefax

e-mail / www

maria.johanson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Datum

2018-02-01
Kulturnämnden

KN180015

Kulturplan 2022 – remissunderlag
Landstingets kulturnämnd översänder remissunderlag som förslag till ny
kulturplan för länet. ”Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022” har
tagits fram i dialog med kommunerna, länsstyrelsen, regionala kulturaktörer,
organisationer och övriga intresserade.
Det är öppet för alla intresserade att lämna synpunkter. Era yttranden önskas
senast den 3 april till landstinget@ltkalmar.se.
Kulturnämndens ambition är att en ny kulturplan ska antas av
landstingsfullmäktige i maj.
Mer information finns på ltkalmar.se/kultur.

Maria Ixcot Nilsson
Ordförande

Ingegerd Petersson
Vice ordförande

Bilagor
Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022
Bilaga till kulturplanen: Inventering kommuner och kulturverksamheter

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0480-840 00

833-3007

Utbildningsverksamhet
Box 601
391 26 Kalmar

19 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 61

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-13

60-85

Dnr 2017/255-012 KS

Genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet samt analys av lärarrankingen för kommunen.
I samband med behandling av delårsrapport 2017 (§ 114/17) yrkade Marcel
van Luijn (M) att kommunledningskontoret tillsammans med utbildningsförvaltningen ska få uppdrag att snarast analysera och återrapportera varför
Borgholms kommun visar låga och sjunkande siffror för lärartäthet, lönenivåer och personalens arbetsmiljö, trots att resurserna är högst i landet.
Enligt beslut i budgetberedningen har ekonomiavdelningen tidigare fått i uppdrag att genomlysa utbildningsnämndens verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-24 § 175
att utöka kommunledningskontorets/ekonomiavdelningens uppdrag vad gäller genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet att även omfatta
analys och återrapport varför Borgholms kommun visar låga och sjunkande siffror för lärartäthet, lönenivåer och personalens arbetsmiljö, trots
att resurserna är högst i landet.
Vid dagens sammanträde redovisar utbildningschef Helena Svensson, controller Linda Kjellin och Izabelle Sjöbäck samt HR-chef Ann Nilsson genomförd genomlysning. Av genomlysningen framgår lärartäthet i jämförelse med
riket, lönenivåer i jämförelse med övriga kommuner i länet, arbetsmiljö, kostnad per betygspoäng i jämförelse med riket, ekonomiska nyckeltal samt uppföljning av medarbetarundersökningen 2016.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar genomlysningen till kommunstyrelsen.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

INTE JUSTERAT
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Datum

Diarienummer

2018-02-16
Helena Svensson/Kim Jakobsson/Ann Nilsson

Ert datum

Er referens

KS § 175

Genomlysning av utbildningsnämndens
verksamhet samt analys av lärarrankingen för
kommunen.
Bakgrund
I samband med behandlingen av delårsbokslutet 2017 (§ 114/17) yrkar
Marcel van Luijn (M) att kommunledningskontoret tillsammans med
utbildningsförvaltningen ska få i uppdrag att snarast analysera och
återrapportera varför Borgholms kommun visar låga och sjunkande siffror
för lärartäthet, lönenivåer och personalens arbetsmiljö, trots att resurserna
är högst i landet.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-24 § 175
att

utöka kommunledningskontorets/ekonomiavdelningens
uppdrag vad gäller genomlysning av utbildningsnämndens
verksamhet att även omfatta analys och återrapport varför
Borgholms kommun visar låga och sjunkande siffror för
personaltäthet, lönenivåer och personalens arbetsmiljö, trots
att resurserna är högst i landet.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen snarast dock senast
under februari månad 2018.
Sammanfattning
Analysen har skett utifrån uppgifter från personalavdelningen samt
kommun- och landstingsdatabasen Kolada, vilken är mer rättvisande då den
täcker alla och inte bara Lärarförbundets medlemar, som Lärarförbundets
undersökningar gör kring flera nyckeltal.
Vad gäller låga och sjunkande siffror rörande lärartäthet visar Kolada att så
inte är fallet. Lärartätheten i riket har mellan 2015 och 2016, enligt Kolada,
ökat för samtliga verksamheter. Borgholms placering, i Lärarförbundets
ranking, har förändrats med en placering, från plats 85 till plats 86. Vi hittar
inte stöd för att lärartätheten i Borgholms kommun är låg eller har minskat.
Lönenivåerna är fortfarande låga, speciellt vad gäller tidigarelärare. Detta
trots gjorda satsningar.
En del av arbetsmiljön är sjuktalen. Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro
ligger på ungefär samma nivå mellan 2015 och 2017, 5,5%. Sjukfrånvaron
hos övriga kommuner i länet är mellan 4-5,7%. En uppföljning av

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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medarbetarenkäten under hösten 2017 visar att förvaltningen aktivt har
arbetat med åtgärder utifrån undersökningen i syfte att få en än bättre
arbetsmiljö, se bilaga 1.
Nyckeltalet om resurser i förhållande till resultat visar att förvaltningen får ut
mer betygspoäng per kronor än rikssnittet.
Statistikkällor
Lärarförbundets ranking som publicerades hösten 2017 baseras på siffror
och data från år 2016 samt presenterar statistik och viktar denna utifrån
deras egna ställningstaganden och bedömningar.
Utbildningsförvaltningen följer och analyserar sin verksamhet utifrån den
offentliga statistik som inhämtas från Skolverkets statistiska databas Siris,
SKL:s öppna jämförelser samt Kolada som baseras på data från SCB.
I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), som hänvisas till från SKL:s
hemsida, kan man följa kommunernas och landstingens verksamheter från
år till år. Med ca 5000 nyckeltal ger databasen underlag för analyser och
jämförelser. Kolada ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer
och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Nyckeltalen
bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna,
men också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta
kommuner och landsting i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter
i Koladas "inmatningsfunktion".
Kommun- och landstingsdatabasen ägs av den ideella föreningen Rådet för
främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges
Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar.
Lärartäthet
Lärarförbundets definition av måttet lärartäthet baserat på officiell statistik
från Skolverket. De har vägt samman fyra mått: antal barn per årsarbetare
med förskollärarexamen i kommunal förskola, antal elever per lärare
(heltidstjänst) i förskoleklass, antal elever per lärare (heltidstjänst) i
kommunal grundskola inklusive undervisning i modersmål och Svenska som
andraspråk och antal barn per årsarbetare i kommunala fritidshem. Dessa
har sedan viktats mot varandra på ett sätt som Lärarförbundet har valt. Där
har Borgholms kommun gått från plats 85 till plats 86 av 290 kommuner.
Gällande lärartäthet visar Kolada följande data för antal elever per lärare
(årsarbetare):
2014

2015

2016

12,2
11,3

12,2
11,8

12,0
11,6

22,3
25,0

22,5
23,2

22,3
29,9

Elever/lärare
(årsarbetare) i kommunal
förskoleklass och
grundskola, antal

Riket
Borgholm
Inskrivna
barn/årsarbetare i
fritidshem, antal

Riket
Borgholm
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Inskrivna
barn/årsarbetare
kommunal förskola, antal

Riket
Borgholm

5,4
5,4

5,3
7,0

5,2
4,5

När det gäller grundskola och förskoleklass har Borgholm en relativt hög
lärartäthet och ligger högre än riket. I fritidshemmet och förskolan har det
varit stora variationer enligt statistiken. I förskolan beror det delvis på ett
inmatningsfel som upptäckts.
Statistiken som lämnas till SCB varje år gällande fritidshem är svårtolkad på
grund av att fritidspedagoger delar sin tid mellan skola och fritidshem, vilket
kan tolkas och matas in olika i olika kommuner och skolor.
Lärartätheten i riket har mellan 2015 och 2016, enligt Kolada, ökat för
samtliga verksamheter och Borgholms placering, i Lärarförbundets ranking,
har förändrats med en placering, från plats 85 till plats 86. Vi hittar inte stöd
för att lärartätheten i Borgholms kommun är låg eller har minskat.
Lönenivåer
Lärarförbundets definition av måttet lön baseras på utdrag ur
Lärarförbundets lönestatistik, baserat på partsgemensam statistik,
avseende löner för sina medlemmar som arbetar i förskola, förskoleklass,
grundskola och fritidshem. Statistiken är daterad november 2016. För att
premiera kommuner som har valt att satsa på sina lärare har även
löneökningstakten för identiska individer under de senaste fem åren
använts. För att även premiera kommuner med stor lönespridning rankas
kommunerna dessutom utifrån detta mått. Utifrån Lärarförbundets olika
rangordningar och viktning har Borgholms kommun gått från plats 270 till
plats 278 av 290 kommuner.
När det gäller lönenivåer i förhållande till andra kommuner jämför sig
utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun främst med övriga kommuner
inom Kalmar län och inte med lönenivåer runt och inom Sveriges större
städer.
Följande statistik är framtagen av Personalavdelningen samt SKL och har
presenterats för utbildningsförvaltningen av personalavdelningen inför olika
aktiviteter kopplat till löneöversynen.
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Gällande tidigarelärare, lärare i årskurs 1-6, visar statistiken följande:
Lärare grundskola tidigare år
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Gällande senarelärare, lärare i årskurs 7-9, visar statistiken följande:

Lärare grundskola senare år
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Utifrån denna statistik så har inte Borgholms kommun ökat lönenivån
gentemot övriga vilket var avsikten i 2017 års översyn.

Personalens arbetsmiljö
Lärarförbundets definition av måttet friska lärare baseras på underlag
rörande enbart Lärarförbundets medlemmar hämtat ur partsgemensam
statistik över sjukskrivningar. De har vägt samman två mått: andelen
medlemmar i Lärarförbundet som i november 2016 var tjänstlediga på grund
av sjukdom, helt eller delvis 30 dagar eller mer och förändringen i procent
mellan andelen sjukskrivna 2015 och 2016. Utifrån Lärarförbundets val av
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viktningar har Borgholms kommuns ranking gällande friska lärare gått från
plats 230 till plats 206 av 290 kommuner.
Utbildningsnämnden följer varje månad upp förvaltningens sjukfrånvaro i
relation till tidigare år och övriga förvaltningar inom kommunen.
I november 2017 såg den totala sjukfrånvaron i % av tiden ut enligt följande:
2014

2015

2016

2017

Borgholm

7,0

7,1

8,1

6,9

KLK
SBF
SF
UF

4,0
7,5
8,8
4,8

3,5
6,4
8,5
5,7

4,8
8,2
9,6
5,7

4,8
7,5
8,0
5,5

Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro ligger på ungefär samma nivå mellan
2015 och 2017. Sjukfrånvaron hos övriga kommuner i länet är mellan 45,7%.
Utifrån medarbetarenkäterna genomförda 2016-02, 2016-11 och 2017 har
personalavdelningen tagit fram en jämförelse med markeringar av
förbättringar och försämringar mellan de olika åren. Se bilaga 1.
Utbildningsnämnden behöver dock göra mer och satsar bland annat på att
minska antal medarbetare per chef för att exempelvis kunna förstärka
förvaltningens arbetsmiljöarbete tillsammans med stöd och utbildningar från
personalavdelningen.
Effektivitet
Lärarförbundets definition av måttet resurser till undervisning baseras på
underlag från SCB där de vägt samman kostnaden exklusive lokaler per
inskrivet barn i förskola och det integrerade måttet, som består av
kostnaden för förskoleklass, grundskola och fritidshem i kommunal regi
exklusive lokaler och inventarier per elev i grundskolan och förskoleklass.
Uppgifterna omfattar endast elever i kommunala skolor. Dessa mått har de
sedan viktat mot varandra. Måttet är inte strukturjusterat. Olika kommuner
får olika statliga ersättningar för undervisning i skatteutjämningssystemen
och det finns strukturjusterade jämförelser tillgängliga.
Det finns skolor i Sverige som har ungefär lika många elever som
Borgholms kommun har i våra 6 skolor tillsammans, vilket givetvis kräver
mindre resurser. Med Lärarförbundets viktning är Borgholms kommun den
av 290 kommuner som satsar mest resurser på undervisning. 2015 låg
Borgholm på placering 112 i Sverige.
En konsekvens av att ha sex skolor för kommunens elevunderlag leder inte
bara till högre fastighetskostnader utan även inom andra kostnadsgrupper,
för att kunna skapa fungerande skolorganisationer. Varje skola måste se till
att deras elever får den undervisning de har rätt till med behörig personal
och enligt den nationella timplanen.
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Som vi tolkar uppdraget i sin helhet är frågeställaren är ute efter om de
resurser som satsas på skolan ger det resultat man som skattebetalare
kanske kan förvänta sig.
För att kunna mäta resursernas effektivit, dvs. kostnad i förhållande till
kvalitet, finns ett nyckeltal för kostnad per betygspoäng i årskurs 9.
Betygspoäng beräknas på elevernas meritvärde, där betyget E är värt 10
poäng och A är värt 20 poäng.
Mer resurser till skolan betyder dock inte per automatik att resultatet ökar
utan detta kräver en kompetent personal, en bra organisation och ett
medvetet systematiskt kvalitetsarbete. I detta spelar givetvis även
personalens arbetsmiljö och elevernas trygghet en stor roll. Att Borgholms
kommun lägger mycket resurser på skola har dock skapat möjligheter till att
skapa förutsättningarna för att Borgholms kommun, efter viktat resultat, blivit
2:e bästa skolkommunen i Sverige.
Gällande kostnad per betygspoäng visar Kolada följande data för kronor per
betygspoäng:

Riket
Borgholm

2015

2016

375 kr
388 kr

382 kr
337 kr

Kostnaden per betygspoäng är lägre i Borgholms kommun än i riket och har
förbättrats mellan 2015 och 2016. Kostnaden är ändå inte viktad utifrån
socioekonomiska förutsättningar vilket skulle leda till att kommunens
resultat ytterligare skulle förbättra för detta nyckeltal för Borgholms
kommuns effektivitet.
Det kan tilläggas att Borgholms kommuns ranking som 7:e bästa
skolkommun i SKL:s öppna jämförelser 2016 samt 2:e bästa skolkommun
2017 inte heller fullt ut baserat på viktade värden, dvs. modellberäknat
värde, utan även faktiska värden.
Det sammanvägda resultatet ska ge en indikation på hur en kommun har
lyckats i sitt kunskapsuppdrag relativt andra kommuner. Ambitionen är
däremot inte att med ett enda mått ge en heltäckande bild av kommunernas
måluppfyllelse. Detta samlade nyckeltal av de resultaten baseras på
följande mått:







Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel
(%).
Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel
(%), avvikelse från modellberäknat värde.
Elever i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen).
Elever i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen), avvikelse
från modellberäknat värde.
Elever som är behöriga till yrkesprogram, andel (%).
Elever som är behöriga till yrkesprogram, andel (%), avvikelse från
modellberäknat värde.

Borgholms kommun

Helena Svensson
Förvaltningschef

Ann Nilsson
HR-chef

Bilaga 1 Medarbetarenkät
Bilaga 2 Ekonomiska nyckeltal
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Kim Jakobsson
Administrativ chef
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Linda Kjellin
Budgetchef

Er referens

KS § 175

Genomlysning av utbildningsnämnden –
ekonomiska nyckeltal
Mellan 2015 och 2016 ökade Borgholms kommuns nettokostnadsavvikelse
både inom förskola och grundskola. I och med att personal- och
lokalkostnader är cirka 65 procent av totalkostnaden inom grundskolan och
närmare 80 procent inom förskola så är fokus på dessa nyckeltal.
Inför budgetarbetet 2016 tilldelades respektive rektorsområde resurser
utefter fastställda nycklar per barn/elev. Utifrån rektorsområdets ram
prioriterar skolledaren efter behov i respektive verksamhet. Olika
förutsättningar och behov kan vara en del av förklaringen till att resurser
skiljer sig mellan olika enheter. Inför budgetarbetet 2018 har en
resursfördelningsmodell arbetats fram som beräknas på samtliga
folkbokförda elever i kommunen.
Avseende lokalkostnad per barn/elev så påverkas respektive verksamhet av
status på lokalerna. I verksamheter där lokaler har renoverats eller där det
har skett ny- och ombyggnation så påverkar det kostnad för lokal per
barn/elev.
Referenskostnad och nettokostnad avseende 2015 och 2016 är hämtad från
SCB (statistiska centralbyrån) och redovisade kostnader för 2017 utgår från
redovisade kostnader 2017 och dividerat med antal barn under 2017 (medel
mellan april och oktober). I och med att statistiken för 2017 ännu inte är
färdigställd är det endast preliminära nyckeltal som presenteras för 2017.

Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)
Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)
Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass, (%)

2015
19,1
5,1
8,6

2016
23,7
-11,0
14,0

Referenskostnaden för förskolan inkl. öppen förskola redovisas i kronor per
invånare den 31/12, och bygger på nettokostnaden för förskola i riket, andel
1-5-åringar i kommunen, 2005 års genomsnittliga vistelsetid på förskola för
aktuell kommungrupp, samt del av standardkostnaderna från delmodellerna
barn och ungdomar med utländsk bakgrund, löner, bebyggelsestruktur och
befolkningsutveckling. Dataunderlaget avser som regel utfall det aktuella
året. Källa: SKL.
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Nedan visas referenskostnad respektive Borgholms kommuns nettokostnad,
per invånare. Referenskostnad är det som Borgholms kommun får
statsbidrag för att bedriva respektive verksamhet. Differensen mellan
referenskostnad och redovisad nettokostnad sker genom omprioritering från
annan kommunal verksamhet.

Förskola
Diagrammet nedan visar referenskostnad, redovisad nettokostnad samt
avvikelse mellan referenskostnad och nettokostnad.
Referenskostnad för förskola (inklusive öppen förskola) var 3 552 kr per
invånare år 2016 medan redovisad nettokostnad var 4 395 tkr.

Avvikelsen mellan referenskostnad och nettokostnad har ökat från 19,1
procent till 23,7 procent mellan 2015 och 2016. Nettokostnadsavvikelse på
23,7 procent, innebar 843 kr per invånare år 2016. Under 2016 hade
Borgholms kommun 10 930 invånare per första november. Den totala
nettokostnadsavvikelsen blir cirka 9,2 mkr. I och med läget med minskat
antal invånare så medför det framåt att kronor per invånare ökar.
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Personalkostnader
Diagrammet nedan visar kostnad per inskrivet barn avseende totalkostnad
och personalkostnad för förskola för att se förhållandet mellan dem.

Den blå linjen visar kostnad per inskrivet barn under 2015 och 2016 medan
den gula linjen visar personalkostnad per inskrivet barn. Personalkostnad
per barn har ökat med 27 tkr per inskrivet barn mellan åren.

Kostnad/barn 2017
Antal barn/elever
(personalkostnader)
(medel 2017)
(tkr)
Böda förskola Sandhorvan
Löttorp försk Solvändan
Södvik försk Kråkbacken
Köping försk Hasselbacken
Köping försk Björkviken
Borgholm fsk Skogsbrynet
Rödhaken
Fyrtornet
Gärdslösa förs Beckasinen
Runsten försk Näktergalen
Rälla förskola Päronhagen

10
26
25
33
31
47
21
12
45
30
44

131
93
110
88
99
77
114
134
84
117
103

Utifrån redovisade personalkostnader (endast pedagogisk personal) under
2017 samt antal barn (medel av april och september) så är medelkostnaden
104 tkr per barn. Förskolor med få barn behöver personal för att kunna ha
bemanning från öppning till stängning vilket medför en högre kostnad per
barn. De markerade summorna avser den lägsta respektive högsta
kostnaden per barn.

Borgholms kommun
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Lokalkostnad
Diagrammet nedan visar nettokostnad för lokaler i Borgholms kommun och i
riket. Rikets nettokostnad är endast med som riktpunkt eftersom det inte går
att jämföra helt med riket i och med att förskolor har olika förutsättningar.

Kostnaden för lokaler i Borgholms kommun har mellan 2015 och 2016 ökat
från 18 935 kr till 27 126 kr per inskrivet barn. Redovisad kostnad för lokaler
inom förskolan under 2017 är cirka 19 000 kr per inskrivet barn.

Grundskola
Digrammet nedan visar referenskostnad, redovisad nettokostnad samt
avvikelse mellan referenskostnad och nettokostnad.

Avvikelsen mellan referenskostnad och nettokostnad har ökat från 8,6
procent till 14,0 procent mellan 2015 och 2016. Avvikelsen innebar 1 246 kr
per invånare år 2016. Under 2016 hade Borgholms kommun 10 930
invånare per första november. Den totala nettokostnadsavvikelsen blir cirka
-13,6 mkr. Vid minskat invånarantal ökar kostnaden per invånare.
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Personalkostnad
Nedan visas redovisad personalkostnad avseende grundskola (år 1-9) och
inom förskoleklass.

Antal elever inom grundskolan ökade med 34 elever mellan 2015 och 2016
samtidigt som undervisningskostnad per elev ökade inom både grundskola
(år 1-9) och inom förskoleklass.

Nedan redovisas personalkostnad för undervisning inom skolornas
förskoleklasser. Antal elever baseras på medel mellan vårtermin och
hösttermin.
Antal elever
(medel 2017)
Åkerbo förskoleklass
Köping förskoleklass
Borgholm förskoleklass
Gärdslösa förskoleklass
Rälla förskoleklass

Kostnad/elev 2017
undervisning (tkr)
15
13
31
12
11

32
30
46
67
54

Nedan redovisas personalkostnad för undervisning inom skolornas
grundskolor (år 1-9). Antal elever baseras på medel mellan vårtermin och
hösttermin.
Antal elever
(medel 2017)
Åkerbo grundskola
Köping grundskola *
Borgholm grundskola Vikto
Gärdslösa grundskola
Rälla grundskola
Borgholm grundsk Slottssk

159
98
160
65
55
285

Kostnad/elev 2017
undervisning (tkr)
61
63
67
53
45
59

*Redovisad personalkostnad är exklusive kostnad för särskola på Köping
grundskola.
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Lokalkostnad
Diagrammet nedan visar nettokostnad för lokaler i Borgholms kommun för
grundskola (år 1-9) och förskoleklass.

Kostnaden för lokaler i Borgholms kommun har mellan 2015 och 2016 var i
ungefär samma nivå med lite förändring i fördelning mellan grundskola och
förskoleklass. Redovisad kostnad för lokaler inom förskoleklass under 2017
är cirka 16,1 tkr respektive 19,1 tkr/elev.

33
Arbetsmiljö – uppföljning medarbetarundersökning

Bilaga 1

Utifrån medarbetarenkäterna genomförda 2016-02, 2016-11 och 2017 har
personalavdelningen tagit fram en jämförelse med markeringar av förbättringar och
försämringar mellan de olika åren. För utbildningsförvaltningen visade jämförelsen följande:
På min arbetsplats arbetar vi mot tydligar mål?
Datum undersökning

2017
2016-02 och 2016-11

Stämmer mycket bra
Stämmer ganska
Stämmer varken bra
–
dåligt –
Vet ej – Ej aktuellt
Stämmer mycket
Stämmer ganska bra eller dåligt
dåligt

94%
80%

5%
13%

0%
5%

1%
2%

På min arbetsplats följer vi upp våra mål och resultat
Datum undersökning

2017
2016-02 och 2016-11

Stämmer mycket bra
Stämmer ganska
Stämmer varken bra
–
dåligt –
Vet ej – Ej aktuellt
Stämmer mycket
Stämmer ganska bra eller dåligt
dåligt

86%
69%

9%
20%

3%
9%

3%
2%

Min närmaste chef tar tag i problem i ett tidigt skede?
Datum undersökning

2017
2016-02 och 2016-11

Stämmer mycket bra
Stämmer ganska
Stämmer varken bra
–
dåligt –
Vet ej – Ej aktuellt
Stämmer mycket
Stämmer ganska bra eller dåligt
dåligt

79%
53%

13%
25%

1%
16%

6%
6%

Min närmaste chef tar upp saker tillsammans med oss medarbetare innan viktiga beslut fattas?
Datum undersökning

2017
2016-02 och 2016-11

Stämmer mycket bra
Stämmer ganska
Stämmer varken bra
–
dåligt –
Vet ej – Ej aktuellt
Stämmer mycket
Stämmer ganska bra eller dåligt
dåligt

73%
57%

13%
21%

4%
18%

9%
4%

Min närmaste chef ger mig återkoppling på det arbete jag utför?
Datum undersökning

2017
2016-02 och 2016-11

Stämmer mycket bra
Stämmer ganska
Stämmer varken bra
–
dåligt –
Vet ej – Ej aktuellt
Stämmer mycket
Stämmer ganska bra eller dåligt
dåligt

70%
54%

20%
22%

6%
20%

4%
4%

34
Min närmaste chef ger mig beröm och uppskattning när jag gjort ett bra arbete?
Datum undersökning

2017
2016-02 och 2016-11

Stämmer mycket bra
Stämmer ganska
Stämmer varken bra
–
dåligt –
Vet ej – Ej aktuellt
Stämmer mycket
Stämmer ganska bra eller dåligt
dåligt

66%
62%

20%
20%

8%
15%

5%
3%

Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min arbetstid?
Datum undersökning

2017
2016-02 och 2016-11

Stämmer mycket bra
Stämmer ganska
Stämmer varken bra
–
dåligt –
Vet ej – Ej aktuellt
Stämmer mycket
Stämmer ganska bra eller dåligt
dåligt

56%
68%

15%
20%

29%
32%

0%
0%

Jag har tid för återhämtning i mitt arbete genom att ta raser och pausar?
Datum undersökning

2017
2016-02 och 2016-11

Stämmer mycket bra
Stämmer ganska
Stämmer varken bra
–
dåligt –
Vet ej – Ej aktuellt
Stämmer mycket
Stämmer ganska bra eller dåligt
dåligt

46%
33%

18%
23%

36%
44%

0%
0%

Jag får stöd och hjälp med prioritering av mina arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning?
Datum undersökning

2017
2016-02 och 2016-11

Stämmer mycket bra
Stämmer ganska
Stämmer varken bra
–
dåligt –
Vet ej – Ej aktuellt
Stämmer mycket
Stämmer ganska bra eller dåligt
dåligt

33%
28%

39%
28%

20%
38%

8%
7%

Jag kan påverka beslut som berör mitt arbete?
Datum undersökning

2017
2016-02 och 2016-11

Stämmer mycket bra
Stämmer ganska
Stämmer varken bra
–
dåligt –
Vet ej – Ej aktuellt
Stämmer mycket
Stämmer ganska bra eller dåligt
dåligt

60%
65%

30%
23%

7%
11%

3%
1%

Jag upplever att Borgholms kommun är en bra arbetsgivare?
Datum undersökning

2017
2016-02 och 2016-11

Stämmer mycket bra
Stämmer ganska
Stämmer varken bra
–
dåligt –
Vet ej – Ej aktuellt
Stämmer mycket
Stämmer ganska bra eller dåligt
dåligt

53%
35%

38%
33%

9%
29%

1%
2%

Trots vissa förbättringar behöver dock utbildningsnämnden göra mer och satsar bland annat
på att minska antal medarbetare per chef för att exempelvis kunna förstärka förvaltningens
arbetsmiljöarbete tillsammans med stöd och utbildningar från personalavdelningen.
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

Dnr 2017/255-012 KS

Genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet samt analys av lärarrankningen för kommunen.
I samband med behandling av delårsrapport 2017 (§ 114/17) yrkar Marcel
van Luijn (M) att kommunledningskontoret tillsammans med utbildningsförvaltningen ska få uppdrag att snarast analysera och återrapportera varför
Borgholms kommun visar låga och sjunkande siffror för lärartäthet, lönenivåer och personalens arbetsmiljö, trots att resurserna är högst i landet.
Enligt beslut i budgetberedningen har ekonomiavdelningen tidigare fått i uppdrag att genomlysa utbildningsnämndens verksamhet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

utöka kommunledningskontorets/ekonomiavdelningens uppdrag vad
gäller genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet att även
omfatta analys och återrapport varför Borgholms kommun visar låga
och sjunkande siffror för lärartäthet, lönenivåer och personalens arbetsmiljö, trots att resurserna är högst i landet.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen snarast dock senast under februari månad 2018.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-13

60-85

Dnr 2017/71-298 KS

Återrapportering; Lokaler för hemtjänst och hälso- och sjukvårdsverksamheten i mellersta och centrala Borgholm
Socialnämnden föreslår 2017-02-27 § 24 kommunstyrelsen
att genom fastighetsförvaltningen undersöka möjligheterna att hitta bättre
lokaler samt kontor för hemtjänsten och hälso- och sjukvårdsverksamheten i centrum och mellersta.
Socialnämndens sammanfattning av ärendet
Standarden på hemtjänsten och hälso- och sjukvårdsverksamhetens lokaler
är undermåliga. Många av kontoren är inte klassade som kontor enl. Maria
Drott, fastighetsstrateg.
I mellersta, Soldalen, är lokalerna placerade i källaren och kontor saknar
fönster.
I centrum, på Ekbacka, blir lokalerna efter renovering bra men för få.
Socialnämndens beslutsunderlag
Antal personer som arbetar på respektive enhet dagligen:
Mellersta:
19 baspersonal inom hemtjänsten
2 enhetschefer
2 planerare
4 sjuksköterskor
Totalt: 27 personal

Centrum:
21 baspersonal inom hemtjänsten
3 enhetschefer
2 planerare
5 sjuksköterskor
9 rehab personal
1 larmtekniker
Totalt: 41 personal

Under renoveringen av lokalerna på Ekbacka har personalen evakuerats till
plan 2 på Ekbacka. Lokalerna är större och personalen upplever en bättre arbetsmiljö.
Efter renoveringen planeras återflytt till nyrenoverade lokaler. Då vissa rum
stängs eftersom de inte bedöms som kontorslokaler kommer 3-4 kontor samt
förrådsutrymmen saknas. Soldalen saknar kontor för enhetschef från 1 april.
Att flytta hemtjänsten samt hälso- och sjukvårdens enheter från Soldalen till
Ekbacka skulle ge ökade möjligheter till samarbete över gränserna samt en
mer effektiv bilanvändning. Teamsamverkan gynnas då teamen sitter tillsammans och arbetsmiljön skulle bli acceptabel för personalen inom hemtjänsten, hälso- och sjukvårdspersonalen samt för enhetscheferna.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2017-03-28 noterades att
det är kommunstyrelsens arbetsutskott som ger uppdrag till fastighetsförvaltningen och kommunstyrelsen som beslutar om eventuell medelanvisning.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-03-28 § 114 till fastighetsförvaltningen
att undersöka möjligheterna att hitta bättre lokaler samt kontor för hemtjänsten och hälso- och sjukvårdsverksamheten i centrum och mellersta.
att utredningen ska inkludera möjligheterna att ordna bättre lokallösningar
på plats i Köpingsvik, till exempel genom ombyggnation eller paviljonger
i Soldalen eller utplacering av (en del av) verksamheterna till Köpings
skolas fastighet.
att utredningen ska inkludera förslag på hur parkeringsproblematiken med
cirka 20 fler bilar från Köpingsvik ska lösas, om centralisering i Borgholm
sker.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-10 § 346 i samband
med återrapportering dels av detta uppdrag samt dels av förslaget gällande
trygghetsboende i Hus 2 på Ekbacka, att lyfta återrapportering av ärendet
fortsatt användning av Ekbacka för politiskt beslut vid ett senare tillfälle, då
framtida efterfrågan på trygghetsbostäder bör undersökas innan beslut fattas.

I tjänsteskrivelse 2017-12-19 föreslår ekonomi- och fastighetsavdelningen
att de får i uppdrag att planera för samlokalisering av hemtjänsten och hälsooch sjukvårdsverksamheten i centrum och mellersta, genom anpassning av
plan 2, Hus 02 på Ekbacka, samt återkommer med beräknad kostnad för åtgärderna
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-01-09 § 16 till fastighetsavdelningen
att planera för samlokalisering av hemtjänsten och hälso- och sjukvårds
verksamheten i centrum och mellersta, genom anpassning av plan 2,
Hus 02 på Ekbacka,
att återkomma med beräknad kostnad för åtgärderna inför vidare politiska
beslut.

I tjänsteskrivelse 2018-02-14 redogör fastighetsstrateg Maria Drott för ärendet och föreslår anvisning av medel.
Av skrivelsen framgår att föreslagna åtgärder för anpassning och upprustning
av lokalerna är liknande de som gjordes på plan 1 i samma byggnad. Det rör
sig i huvudsak om byte till energiklassade fönster och rivning och isolering av
nya fönsterbröstningar. Radiatorer demonteras med nya ledningar och termostater samt en del elarbete. Vissa mindre ombyggnader behöver göras
samt nytt personalkök, målning och passersystem. Reservation görs kring
kommande ventilationskontroller OVK som kan peka på brister och behöva
åtgärdas.
Kostnader del 1
Åtgärderna ovan beräknas till cirka 1 759 000 kronor. I det förra projektet
Utdragsbestyrkande
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byttes mattor endast i några rum. Troligtvis kan det behöva göras i större utsträckning på plan 2, beräknad kostnad ca 300 000 kronor.
Parkeringsplatser märks upp för totalt 35 bilar varav 7 elbilar. Två nya
laddstolpar behöver sättas upp. Beräknad kostnad cirka 200 000 kronor
varav ladd stolparna beräknas till cirka 140 000 kronor (troligt att viss del bekostas av bidrag).
Kostnader och åtgärder för del 2
Genom att upprusta hela våningsplanet kan lokaler erbjudas för annan kommunal verksamhet som är i behov av bättre lokaler som till exempel bemanningsenheten och boendestödet alternativt förebyggande teamet.
De två första är idag placerade i tidigare boenderum på Strömgården där utredning om problem med ventilation och fukt pågår. Förebyggande teamet är
för närvarande i externt hyrda lokaler som är uppsagda. Utöver kontor kan
två större mötesrum byggas i den tidigare matsalen.
Dessa kan göras bokningsbara och på så sätt nyttjas av fler kommunala
verksamheter och avdelningar. Kostnader beräknas till cirka 1 065 000 kronor.
Bedömning
Fastighetsavdelningen bedömer att projektet kan genomföras av Borgholms
kommuns upphandlade ramavtals entreprenörer. På så sätt kan projektet
starta omgående och begränsas tidsmässigt av eventuella leverenstider. För
att säkerställa en mer effektiv tidplan föreslås att projektledare anlitas för
samordning av entreprenörerna.
Konsekvensanalys
Satsningen på åtgärderna gör att personalens arbetsmiljö förbättras.
Energieffektiviseringar genom energiklassade fönster, isolering av yttervägg
under fönster och nya termostater på radiatorer.
Möjlighet till bättre samarbete mellan teamen ökar.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

omgående starta anpassning och upprustning av lokaler på Ekbacka
Hus 2, plan 2, för samlokalisering av hemtjänst och hälso- och sjukvårdsverksamheten i mellersta och centrala Borgholm.

att

anvisa projektet totalt 2 260 000 kronor till del 1 ur investeringsbudget
2018.

att

anvisa projektet totalt 1 065 000 kronor till del 2 ur investeringsbudget
2018.

_____________________________
Utdragsbestyrkande

INTE JUSTERAT

39

40 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 77

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-13

60-85

Dnr 2018/83-773 KS

Godkännande av folkhälsoavtal 2018—2020, partnerskapsavtal med
Fryshuset
Till dagens sammanträde finns upprättat avtal för perioden 2018-2020 för
samarbete kring folkhälsoarbetet i Borgholms kommun i partnerskap med
Fryshuset. Borgholm och Fryshuset har sedan juni 2016 haft ett samarbetsavtal gällande folkhälsosamordning i kommunen.
Syftet med partnerskapet är att stärka arbetet för att skapa ett långsiktigt hållbart Borgholm. Samtidigt har Borgholms kommun möjlighet att ta del av Fryshusets kompetenser, metoder samt nätverk i ett förebyggande arbete. Kunskapen om samverkan och utvecklingsarbetet kommer att spridas na-tionellt
Avtalstiden för partnerskapet gäller till och med 2020-12-31. Uppsägningstiden är 3 månader för respektive part.
Avtalet innebär bland annat att kommunen
- finansierar en 50 % folkhälsosamordnartjänst, månadskostnad ca 37 900
kronor exklusive moms.
- avsätter en omkostnad på 20 000 kronor till aktiviteter för folkhälsoarbetet
samt sätta en kommunal budget för det lokala folkhälsoarbetet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna upprättat avtal för perioden 2018-2020 för samarbete kring
folkhälsofrågor i partnerskap med Fryshuset.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

INTE JUSTERAT
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AVTAL
Ett samarbete kring Folkhälsoarbetet i Borgholms kommun i partnerskap med Fryshuset.

1. Bakgrund
Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är "att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Utvecklingen av hälsan i
befolkningen är central för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande.
Folkhälsan påverkas av allt från individens egna val och levnadsvanor till strukturella faktorer
som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället och av många samhällsområden.
Under 2017 antog Borgholms kommun en 10-årig folkhälsostrategi för åren 2017-2027 samt en
folkhälsoplan för åren 2017-2020. Dessa dokument ligger till grund för det lokala
folkhälsoarbetet i Borgholms kommun.
Borgholm och Fryshuset har fr.o.m. juni 2016 haft ett samarbetsavtal gällande
folkhälsosamordning i kommunen. Avsikten med samarbetet i folkhälsoarbetet är bland annat att
underlätta tvärsektionellt arbete samt uppnå bättre resursutnyttjande och genomslagskraft kring
dessa frågor i kommunen. Samarbetet ger också Borgholm tillfälle att ta del av de kunskaper,
tillvägagångssätt och de kontaktnät som Fryshuset har.

2. Syfte
Syftet med partnerskapet är att stärka arbetet för att skapa ett långsiktigt hållbart Borgholm.
Samtidigt har Borgholms kommun möjlighet att ta del av Fryshusets kompetenser, metoder samt
nätverk i ett förebyggande arbete. Kunskapen om samverkan och utvecklingsarbetet kommer att
spridas nationellt.

3. Parter
Parter i detta avtal är Fryshuset, 802011-1582, och Borgholms kommun, 212000-0795.

4. Avtalstid
Avtalstid för partnerskapet gäller perioden 2018-05-01 t.o.m. 2020-12-31.
Uppsägningstiden under pågående avtalstid är 3 månader för respektive part.
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5. Ansvar & ekonomi
Ansvars- och ekonomifrågor behandlas i Bilaga 1 till detta avtal. Bilagan kan vid behov revideras
under avtalstiden.

6. Kvalitetssäkring
För att säkerställa överenskommen kvalitet ska kvalitetssäkring ske av respektive part. I övrigt
genomför parterna den uppföljning av verksamheten som de finner nödvändig.
Under avtalstiden arbetar parterna kontinuerligt för att stärka verksamheternas varumärke
externt.

7. Ägande och disposition av resultatet
Resultatet får inte disponeras på annat sätt än vad båda parter medger. Båda parter har rätt att
begränsa nyttjandet av resultatet om det inte gagnar respektive enskild verksamhet.

8. Särskilda villkor
Parterna, eller konsulter som någon av dessa anlitar, får inte i sin verksamhet diskriminera
någon på grund av kön, etnicitet, trosbekännelse, funktionshinder eller sexuell läggning eller av
sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande.

9. Sekretess
Respektive part, och dess personal, kan med anledning av samarbetet komma i kontakt med
konfidentiella uppgifter som berör motparten, dess organisation, drift, ekonomi, interna
förhållanden och personal. All sådan information är konfidentiell och får under inga
omständigheter yppas, diskuteras internt eller externt hos respektive part eller med
utomstående.
Utökad sekretess kan regleras av parterna genom separat avtal.

10. Mål
Målet med partnerskapet är att utveckla det strategiska folkhälsoarbetet för att stärka
samhällsutvecklingen i Borgholms kommun.
Folkhälsoarbetet ska innefatta målinriktade, organiserande och hälsofrämjande insatser riktade
till invånarna i Borgholms kommun.
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11. Förutsättningar
Förutsättningarna för att lyckas med ett effektivt och givande arbete i partnerskapet är följande:
Samordnaren samarbetar tillsammans med kommunen vid planering och genomförande av ett
långsiktigt, strategiskt och tvärsektionellt folkhälsoarbete. Arbetet bygger på den lokala
folkhälsostrategin och -planen.

Samordnarens uppgifter är att:
-

närvara i de forum som tjänsten kräver, både internt och externt
vara en resurs och en del av kommunens organisation.
tillsammans med ungdomssamordnaren ingå i en gemensam styrgrupp, bestående av
särskilt utsedda politiker, kommunchef samt närmsta chef för Fryshuset Småland/Öland.
sammankalla styrgruppen.
kommunicera internt inom Fryshuset samt inom kommunen gällande folkhälsoarbetet.
samverka med interna verksamheter inom Fryshuset som är relevanta för
folkhälsoarbetet.
delta i interna Fryshus-aktiviteter av relevans för utveckling av uppdraget.

Fryshusets uppgifter är att:
-

närvara vid styrgruppsträffar.
bistå med relevanta kontakter.
stödja samordnaren i sin arbetsroll.
se till att kommunen får relevant information om samt presentationer av stiftelsens
aktuella arbete.

Kommunens uppgifter är att:
-

se till att Fryshuset har en stående punkt hos ledningsgruppen en gång per månad.
ha en budget för folkhälsoarbetet.
använda folkhälsosamordnaren som en resurs och se denne som en del i kommunens
organisation. Detta för att samordningsarbete ska kunna genomföras.
bjuda in till kommunstyrelsen för rapportering en gång i halvåret (februari/september).
bistå med relevanta kontaktuppgifter.
finnas närvarande vid styrgruppsmöten med kommunchef och kontaktpolitiker.
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Kontaktpersoner
Tina Toller, Fryshuset Småland/Öland
Marcel van Luijn, Borgholms kommun

Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav båda samarbetspartners erhåller ett
ex.

Borgholm 2018-02-28

Johan Oljeqvist

Ilko Corkovic (S)

Jens Odevall

VD Fryshuset Stockholm

Kommunstyrelsens ordf.

Kommunchef
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BILAGA 1

5. Ansvar & ekonomi
Fryshuset är huvudman och ansvarar för att:
•

tillsätta en 50 % tjänst för att samordna folkhälsofrågorna enligt avtal och lokala uppsatta
mål inom folkhälsoarbetet.

•

leverera enligt avtal och arbeta efter lokal folkhälsostrategi och –plan.

•

finnas med i arbetet med att göra Fryshuset och samverkan synligt i kommunen.

•

regelbundet träffa styrgrupp om utvecklingsarbetet inom kommunen.

•

sprida det lokala arbetet i Borgholm på nationella konferenser och mötesplatser.

•

lyfta samverkan mellan Fryshuset och Borgholms kommun i relevanta forum.

•

bevaka och söka ekonomiska regionala och nationella medel som kan utveckla
folkhälsoarbetet i Borgholms kommun.

•

uppmärksamma och lyfta barn- och ungdomsperspektivet i det kommunala arbetet.

Under avtalstiden ansvarar Borgholms kommun för att:
•

finansiera en 50 % folkhälsosamordnartjänst + årliga indexuppdaterade omkostnader där
betalning sker till Fryshuset

•

ge Fryshuset möjlighet att halvårsvis (februari/september) kommunicera till
kommunstyrelsen.

•

bistå med kontor och möteslokal/er.

•

årligen avsätta en omkostnad på 20 000 kronor till aktiviteter för folkhälsoarbetet samt
sätta en kommunal budget för det lokala folkhälsoarbetet.

•

kommunicera arbetet internt inom kommunala förvaltningar och externt till medborgarna.

•

bistå med relevanta kontaktuppgifter inom kommunen och fungera som dörröppnare i
arbetet.

•

omvärldsbevaka folkhälsofrågor på politisk nivå.

•

lyfta Fryshuset i relevanta frågor och forum för att möjliggöra etablering av Fryshuset
Småland/Öland i regionen.
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Sammanfattad budget

Huvudman för verksamheten är Stiftelsen Fryshuset. För arbetet av tjänst och OH-kostnader
står Borgholms kommun för en månatlig kostnad under avtalstiden till en kostnad av 37 900
kronor exklusive moms. Rekvirering sker kvartalsvis i efterhand. Det avtalade månadsbeloppet
indexuppräknas årligen med 3% avseende lönerelaterade kostnader, och med KPI avseende
övriga kostnader.
5.2.

Betalningsvillkor

Faktura 30 dagar netto efter godkänd leverans/utfört arbete. Referensränta enligt gällande lag.
Som fakturadatum räknas det datum när fakturan ankommer respektive part. Vid eventuella
felaktigheter returneras fakturan för åtgärd.

5.3.

Försäkring

Respektive part ska på egen bekostnad vidmakthålla erforderliga och lagstadgade försäkringar.
Denna bilaga har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav båda samarbetspartners
erhåller ett exemplar.

Borgholm 2018-02-28

Johan Oljeqvist

Ilko Corkovic (S)

Jens Odevall

VD Fryshuset Stockholm

Kommunstyrelsens ordf.

Kommunchef
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60-85

Dnr 2017/212-103 KS

Inrättande av Folkhälsoråd samt godkännande av struktur för folkhälsoråd
I tjänsteskrivelse 2018-02-28 redovisar folkhälsosamordnare Jhenny Åvik
förslag på struktur för folkhälsorådet.
Av förslaget framgår att enligt den kommunala folkhälsostrategin (KF 201708-21 § 129) ska folkhälsoarbetet struktureras genom ett folkhälsoråd. Rådet
ska inbegripa samtliga förvaltningar i kommunen tillsammans med folkhälsopolitiker/kontaktpolitiker i folkhälsofrågor samt folkhälsosamordnare. Även representanter för hälso- och sjukvård, polis samt friskvård ska finnas med i det
strukturella folkhälsoarbetet. Andra riktlinjer finns inte gällande folkhälsorådets struktur. Strukturen för rådet ska kunna ändras om det framkommer att
vald struktur inte är funktionell.
Av förslaget framgår syfte, struktur och modell för folkhälsoarbetet.
Syftet med ett folkhälsoråd är att skapa förutsättningar för en lokal hälsoutveckling på lika villkor för alla i kommunen. Enligt folkhälsostrategin är rådet
knutet till kommunstyrelsen och ska fungera som en plattform för kommunen
och förvaltningar i folkhälsofrågor, där informationsutbyte och kunskapshöjning är möjlig samt där idéer kan diskuteras. Rådet ska också vara stödjande
för kommunens verksamheter. Detta då många insatser som påverkar kommunens hälsa ingår i kommunens grundansvar. Varje år antar rådet en aktivitetsplan samt gör uppföljning av insatser, bland annat genom en årsredovisning. Rådet har även till uppgift att revidera folkhälsoplan när det är aktuellt.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna upprättat förslag till struktur för folkhälsoråd.

att

inrätta ett folkhälsoråd bestående av
- folkhälsopolitiker/kontaktpolitiker, tillika representant från kommunstyrelsen, som fungerar som rådets ordförande. Folkhälsosamordnaren är sekreterare och sammankallande.
- ledamöter i rådet är samtliga förvaltningschefer inklusive kommunchef och VD för Borgholm Energi AB. Om det finns ett brottsförebyggande råd i kommunen är det önskvärt att en representant däri
från även finns med i folkhälsorådet.

att

godkänna rådets roll/uppdrag enligt följande;
- rådgörande organ till kommunstyrelsen
- föreslå förslag till mål och inriktning för folkhälsoarbetet
- initiera ett tvärsektionellt arbete i förvaltningarna/kommunen
- prioritera samt initiera hälsofrämjande och förebyggande insatser
- revidera folkhälsostrategi och -plan
Utdragsbestyrkande

INTE JUSTERAT
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- anta och revidera aktivitetsplan
- följa upp och utvärdera genomförda insatser utifrån aktivitetsplan.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

INTE JUSTERAT
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Borgholm 2018-02-28

Förslag till struktur för Folkhälsorådet
Enligt den kommunala folkhälsostrategin (KF 2017-08-21 §129) ska folkhälsoarbetet
struktureras genom ett folkhälsoråd. Rådet ska inbegripa samtliga förvaltningar i kommunen
tillsammans med folkhälsopolitiker/kontaktpolitiker i folkhälsofrågor samt
folkhälsosamordnare. Även representanter för hälso- och sjukvård, polis samt friskvård ska
finnas med i det strukturella folkhälsoarbetet. Andra riktlinjer finns inte gällande folkhälsorådets
struktur. Strukturen för rådet ska kunna ändras om det framkommer att vald struktur inte är
funktionell.

Definitioner
Hälsa är något som skapas i rörelse och i relation mellan individ, omgivning och samhälle. Det
handlar om fysiska, personliga och sociala resurser för individ och samhälle - det är alltså inte
ett mål att eftersträva. Att uppleva god hälsa innebär en möjlighet att identifiera och realisera
önskningar, tillfredsställa behov samt klara fysisk och social miljö (WHO:s definition).
Folkhälsa beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet hos en befolkning och handlar om
levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer. Folkhälsa innefattar även befolkningens
åldersstruktur, ärftliga förhållanden och resurser i samhället, så som hälso- och sjukvård,
samhällsservice (t.ex. skola, socialtjänst) samt övergripande samhällsplanering. Folkhälsa är ett
samspel mellan grundläggande levnadsförhållanden, individens livsstil samt förutsättningarna
för individen att fatta hälsoriktiga beslut.
Folkhälsoarbete är ett organiserat arbete riktat till individ, befolkningsgrupper och samhälle.
Det syftar till att minska hälsoklyftor genom att främja hälsa och förebygga sjukdom, vilket görs
utifrån kunskaper om vad som håller människor friska. Arbetet innehåller målinriktade insatser
som bygger på policys och målformuleringar antagna av politiken. Åtgärder är inriktade på att
skapa förutsättningar och miljöer som främjar individers hälsa. Det handlar även om att
förmedla kunskaper och öka medvetenhet om samband mellan levnadsvanor och hälsa.
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Syfte
Syftet med ett folkhälsoråd är att skapa förutsättningar för en lokal hälsoutveckling på lika
villkor för alla i kommunen. Enligt folkhälsostrategin är rådet knutet till kommunstyrelsen och
ska fungera som en plattform för kommunen och förvaltningar i folkhälsofrågor, där
informationsutbyte och kunskapshöjning är möjlig samt där idéer kan diskuteras. Rådet ska
också vara stödjande för kommunens verksamheter. Detta då många insatser som påverkar
kommunens hälsa ingår i kommunens grundansvar. Varje år antar rådet en aktivitetsplan samt
gör uppföljning av insatser, bl.a. genom en årsredovisning. Rådet har även till uppgift att
revidera folkhälsoplan när det är aktuellt.

Struktur
Folkhälsorådet består av folkhälsopolitiker/kontaktpolitiker, tillika representant från
kommunstyrelsen, som fungerar som rådets ordförande. Folkhälsosamordnaren är sekreterare
och sammankallande. Ledamöter i rådet är samtliga förvaltningschefer inklusive kommunchef
och VD för Borgholm Energi AB. Om det finns ett brottsförebyggande råd i kommunen är det
önskvärt att en representant därifrån även finns med i folkhälsorådet.
Rådets roll/uppdrag:
 Rådgörande organ till kommunstyrelsen
 Föreslå förslag till mål och inriktning för folkhälsoarbetet
 Initiera ett tvärsektionellt arbete i förvaltningarna/kommunen
 Prioritera samt initiera hälsofrämjande och förebyggande insatser
 Revidera folkhälsostrategi och -plan
 Anta och revidera aktivitetsplan
 Följa upp och utvärdera genomförda insatser utifrån aktivitetsplan

Kopplat till folkhälsorådet finns en arbetsgrupp som består av representanter från
förvaltningarnas verksamheter. Det är representanter som har arbetsuppgifter kopplade till det
tvärsektionella folkhälsoperspektivet som behövs för att få ett adekvat folkhälsoarbete där
viktiga delar synkroniseras. Viktiga delar i denna grupp är personalavdelning, integration och
arbete, samordnare för socialförvaltningens verksamheter, kultur och fritid, kostansvarig samt
park- och gatuplanering. Här finns även polis, hälso- och sjukvård samt friskvården
representerad. Sammankallande till denna grupp är folkhälsosamordnaren, som också ansvarar
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över att informationen flyter upp och ner genom ”folkhälsoapparaten”.
Arbetsgruppens uppgifter är att:
 Fungera stödjande för kommunala verksamheter
 Bidra med erfarenhet och kunskap utifrån förvaltning och verksamhet
 Inhämta synpunkter från förvaltning, verksamhet och civilsamhälle
 Information kring planer, förändringar, utformning av samhällsinsatser som rör
folkhälsoarbetet.
 Föreslå en aktivitetsplan till folkhälsorådet

Anslutet till arbetsgruppen finns fokusgrupper kopplade till folkhälsoarbetet, där relevanta
verksamheter finns representerade. Det kan gälla områden som ANDT, jämställdhetsfrågor,
frågor rörande barn och unga, seniorer m.fl. Fokusgrupperna är mer rörliga och kan ändras, tas
bort, kommas till beroende på hur det pågående folkhälsoarbetet ser ut och vilka behov som
finns. I dessa grupper kan även civilsamhälle (organisationer, föreningar, näringsliv m.fl.) finnas
med om det anses vara relevant. Det är dessa grupper som arbetar närmast medborgarna och
som lättast kan fånga upp behov ute i samhället. Genom fokusgrupper kan behoven föras upp
till arbetsgruppen och vidare till rådet. Likadant sker det andra vägen. Beslut om t.ex. insatser
från rådet tas via arbetsgruppen ut i fokusgrupperna där insatserna blir utförda i berörda
verksamheter.
Deltagarna i både arbetsgrupp och fokusgrupper ska
 bidra med sina erfarenheter och kunskaper utifrån de områden de är verksamma
inom.
 informera arbetsgruppen om de planer och förändringar av samhällsinsatser,
utformning och organisation som berör folkhälsoarbetet.
 inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan
påverka handläggning av ärenden i kommunstyrelsen.

Folkhälsoforum är en årlig aktivitet där civilsamhället har möjlighet att framföra förslag, åsikter
och frågor kring folkhälsa till politiker, folkhälsoråd och arbetsgrupp. Under denna aktivitet
finns det också möjlighet att kommunicera vad som är på gång inom folkhälsoarbetet i
kommunen. Det som framkommer under detta tillfälle ska råd och arbetsgrupp ta hänsyn till och
uppgifterna ska fungera som riktlinjer i det lokala folkhälsoarbetet.
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Dnr 2017/169-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - införa lokala sockenråd.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-06-11
att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda hur ett system med lokala sockenråd skulle kunna se ut och återkomma med förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-08-21 § 122 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-02-27 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då kommunfullmäktige redan genom godkännande av demokratiberedningens slutrapport 2017-08-21 § 21 har gett liknande uppdrag till kommunstyrelsen att
1. ta fram principer för hur medborgardialog ska ingå i kommunens styrprocess.
2. informations- och dialogmöten ordnas i varje socken minst en gång per
mandatperiod.
3. utveckla digital dialog för att möjliggöra för medborgare att ställa frågor
till politiker på hemsidan.
4. använda fokus- och intressegrupper som remissinstanser.
Av skrivelsen framgår att då demokratiberedningens slutrapport är godkänd
av kommunfullmäktige bör inga ytterligare liknande uppdrag ges innan dessa
är återrapporterade.
Vad gäller Lublins förslag att sockenråd bör bildas, måste initiativet till sockenråd komma från sockenmedborgarna själva. Vid tidigare försök med kommunbygderåd år 2014 fanns inte detta intresse.
På Hela Sveriges hemsida finns följande lokala arbetsgrupper, där initiativet
kommit från sockenmedborgarna, redovisade
Gärdslösa Hembygdsförening
Högsrums Hembygdsförening
Intresseföreningen Ölands Norra
Källa Hembygdsförening
Köping-Egby Hembygdsförening
Löttorps Framtidsförening
Persnäs Hembygdsförening
Runstens Intresseförening
Skäftekärr Ekonomisk förening
Stora Rörs Intresseförening
Konsekvensanalys
Att ge ytterligare uppdrag innan av kommunfullmäktige beslutade uppdrag redovisats, kan anses onödigt arbete.

Utdragsbestyrkande
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54 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-13

60-85

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

motionen avslås då kommunfullmäktige redan genom godkännande
av demokratiberedningens slutrapport 2017-08-21 § 21 har gett liknande uppdrag.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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56 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 72

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-13

60-85

Dnr 2018/33-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – färdtjänst utan behovsprövning för alla mantalsskrivna från och med året de fyller 80
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att slå fast att samtliga som är mantalsskrivna inom Borgholms kommun
ska ges rätt till färdtjänst utan behovsprövning från och med det år som de
fyller åttio år.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 § 24 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-02-19 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås dels med hänvisning till de ekonomiska konsekvenserna som kan
drabba kommunen samt dels att ett sådant beslut strider mot likställighetsprincipen då det även är andra medborgare som har behov av färdtjänst.
Av skrivelsen framgår att
- kommunfullmäktige 2010-06-14 § 85 avslog en motion med begäran om
ändring av riktlinjerna så att färdtjänst ska berättigas, utan särskild prövning, alla mantalsskrivna när de fyller 85 år.
- kommunfullmäktige 2013-01-07 § 11 avslog en motion gällande färdtjänst
per automatik från 85 år.
Av socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-15 framgår.
”Borgholms kommun hade en period från 1999 förenklad färdtjänst för personer över 80 år. Det innebar att personer från 80 år erhöll färdtjänst utan behovsbedömning. Detta innebar en ökad kostnad för kommunen. 2001-12-17
beslutade kommunfullmäktige att förenklad behovsbedömning ska upphöra
vilket innebar att individuell prövning även ska ske för personer som fyllt 80
år.
Enligt Lag om färdtjänst (1997:736) 7§ ska tillstånd för färdtjänst beviljas dem
som på grund av funktionshinder som inte endast är tillfälligt, har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Färdtjänst är att jämföra med allmän kollektivtrafik för en icke
funktionshindrad person.
Av förarbetena till färdtjänstlagen framkommer det att enbart hög ålder inte är
ett skäl att erhålla färdtjänst. Att bevilja personer över en viss ålder färdtjänst
är inte lagens syfte och skulle ge en diskriminering för andra grupper som har
lika stort behov av färdtjänst för att upprätthålla god livsföring. Alla personer
oavsett ålder bör behandlas lika.
Dessutom skulle det innebära fördyrande kostnader om Borgholms kommun
erbjöd personer över 85 år färdtjänst per automatik. Det kan inte anses skäligt.
Utdragsbestyrkande
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57 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-13

60-85

Kalmar Länstrafik handhar sedan 2012-01-01 allt som gäller färdtjänst för
personer som är mantalsskrivna i Borgholms kommun. Målet med den särskilda kollektivtrafiken är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla funktionshindrade i alla åldrar för att kunna bli delaktiga i samhällslivet.”
Ansvaret för färdtjänst har genom skatteväxling 2012 lämnats över till landstinget. Tar Borgholms kommun nu ett beslut som förändrar förutsättningarna
för färdtjänst kommer landstinget troligen att fakturera kommunen denna
kostnad.
Sedan 2018-01-01 har pensionärer över 65 år möjlighet att köpa 30-dagars
resekort ”Seniorperiod” för 100 kronor. Kortet gäller för resa med tåg och
buss i hela Kalmar län. Kortet går att låna ut men kan inte användas av flera
resenärer samtidigt.
Konsekvensanalys
Inget har förändrats sedan den snarlika motionen hanterades 2012. Troligen
skulle kostnaderna för kommunen bli ännu högre då motionen nu gäller personer som fyllt 80 år.
Att bevilja personer över en viss ålder färdtjänst skulle vara diskriminerande
för andra grupper som har lika stort behov av färdtjänst för att upprätthålla
god livsföring. Alla personer oavsett ålder bör behandlas lika.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen dels med hänvisning till de ekonomiska konsekvenserna som kan drabba kommunen samt dels att ett sådant beslut strider mot likställighetsprincipen då det även är andra medborgare som
har behov av färdtjänst.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 394

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-11-14

379-395

Dnr 2015/217-291 KS

Projekt Åkerboskolan; teknisk utredning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-24 § 189 redogjorde fastighetsavdelningen för genomförd utredning utifrån återremiss 2017-06-20
§ 121 samt förslag på ytterligare ett alteranativ för projektet.
Vid återrapporteringen saknades av analys av lokalernas skick.
Till dagens sammanträde föreslår Framtid Öland att en teknisk utredning av
Åkerboskolans byggnader ska genomföras för att fastställa fastigheternas
status.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till fastighetsavdelningen
att

beställa en teknisk utredning av byggnadernas status för maximalt
50 000 kronor.

Utredningen ska beställas och utföras innan årets slut (2017).
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-03-13

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-02-20 - 2018-03-13

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

ks

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.717

I

Dom- Kammarrätten avslår överklagandet rätt att Marie-Louise Johansson
ta del av allmän handling

2018-02-20

Kammarrätten i Jönköping

KS 2017/199

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Begäran om utlämnande av allmän handling
2018.724

I

Tillstånd för Marie-Louise Johansson och Edin
Dzananovic att utfärda Siths-kort.

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

SKRIVELSE

2018-02-20
KS 2010/111

Tjänsteavtal SITHS- ett säkert kort. Säker
indentifiering i kommunerna
2018.748

I

2018-02-26

2018.753
2018-02-26

Rapport Bostadsförsörjning mer än
bostadsbyggande från LST

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar

I

KS meddelande

RAPPORT

Kalmarsunds gymnasieförbund Styrelsens
protokoll 2018-02-16

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund
KS meddelande

PROTOKOLL
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.756

I

Cirkulär 18:07 Arvoden och ersättningar till
förmyndare,
gode män och förvaltare

Magdalena Widell

SKL gav 2007 ut cirkuläret 07:74 Förslag till
ersättningsregler, för att överförmyndarna
och överförmyndarnämnderna/de gemensamma
överförmyndarnämnderna skulle få ett
bättre, enklare och mer adekvat underlag för sina
arvodesbeslut än det underlag som
funnits dessförinnan. Då cirkuläret från 2007 i
vissa delar är föråldrat har det funnits anledning att ge ut ett nytt, uppdaterat cirkulär. I
detta cirkulär 18:7 ges liksom tidigare, rekommendationer om arvoden och ersättningar till
förordnade ställföreträdare.
2018-02-27

2018.757

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut från Förvaltningsrätten att de avslår
Lublins yrkande om muntlig förhandling samt att
de avvisar åberopad utrendining i form av
vittnesförhör samt bild och ljudupptagning från
KF- och KS-mötet där beslut rörande Höken 2
fattades. Lublin får tillfälle att senast 14 mars
slutföra sin talan. (mål 1202-17)

Marie-Louise Johansson

2018-02-28

Förvaltningsrätten

KS 2016/37

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokalförsörjning 2016-2017
2018.760

I

Beslut vägmärkesuppsättning Böda Förskola.

2018-02-28

Trafikverket

KS 2017/289

KS meddelande

Magdalena Widell
BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Skyltning på förskolan i Böda
2018.770

I

2018-03-05

2018.780

2018-03-06

Veronika Fredlund

SKL

I

2018-03-05

2018.822

Cirkulär 18:8, Fullmäktiges val av revisorer.
Meddelande KS

CIRKULÄR

Cirkulär 18:6, Överenskommelse om statistik,
SÖK T 18, med bilaga AID med bilagor.

Veronika Fredlund

SKL

I

Meddelande KS

CIRKULÄR

Beslut om bidrag enligt förordningen (1990:573)
om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler.
Ansökan avslås.

Veronika Fredlund

Boverket
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2012/112

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Motion - Kulturhus i Kronomagasinet Borgholm
2018.828

U

Upprättat nyttjanderättsavtal mellan kommunen
och Kalmar CNC teknik avseende Köpings Tall
12:2 i syfte att bedriva paintball-verksamhet på
området.

2018-03-05

Ida Dessin

MEX

KS 2018/4

Jacob har tagit över verksamheten from 2018.
DELEGERINGSBESLUT
Möte angående villkor har hållits med mex.
Arrendeavgiften grundar sig på hela ytan
eftersom vår bedömning är att ytan är i
anspråkstagen trots att verksamheten bedrivs på
en mer avgränsad yta. Beräkningar bygger på full
arrendeavgift för 2000 m2 samt nedsatt avgift på
"biytor" resulterat i totalen 8000 kr/år för 11000
m2.
Markfrågor mex 2018

2018.829

I

Beslut avslag klimatinvesteringsstöd

2018-03-07

NATURVÅRDSVERKET

KS 2016/257

KS meddelande

Marie-Louise Johansson
BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Anvisning av medel - utbyte av oljepanna i
Köpings skola
2018.844

U

SNB 2018-02-25 § 22
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar positivt
förhandsbesked för anläggande
av en allaktivitetspark enligt ansökan

Veronika Fredlund

2018-03-05
KS 2016/25

Kommunstyrelsen 2018-02-27 § 48 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna
KS meddelande
Allaktivitetspark i Löttorp

2018.845

U

Karta tillhörande SNB 2018-01-25 § 22

Veronika Fredlund

2018-03-05
KS 2016/25

KS meddelande
Allaktivitetspark i Löttorp

2018.846

U

Situationsplan/Illustration tillhörande SBN 201801-25 § 22

Veronika Fredlund

2018-03-05
KS 2016/25

KS meddelande
Allaktivitetspark i Löttorp
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.882

I

2018-03-12

2018.883

2018-03-12

Rapport statusbesiktning Åkerbobadet Löttorp,
åtgärder skall vidatas på kakelfogar, dörrkarmar,
ventilation, panel i bastu, skador i väggar,
isolering av yttertak, målningsbehov ytterväggar
mm.

Veronika Fredlund

Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB SWECO
Systems AB

I

Meddelande KS

RAPPORT

Rapport statusinventering rehabbassäng
Ekbacka. Åtgärder som bör tas med i
underhållsplan: Skador i ytskikt, kontroll av
myrproblem, målning av karmar och foder,
kalkbeläggning i skvalprännorna ska tas bort,
golvbrunnar ska fyllas med vatten för att undvika
dålig lukt mm.

Veronika Fredlund

Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB SWECO
Systems AB
Meddelande KS

RAPPORT
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-03-13

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-02-20 - 2018-03-13

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
2018.771

U

Firma Bengt Nilsson- Tillstyrkt hållplats

2018-02-26

YTTRANDE

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-02-26

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.772

U

Borgholms cityförening- Påskfirande tillstyrkt
ansökan

2018-02-26

YTTRANDE

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-02-26

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.755

U

Delegationsbeslut att godkänna utlandsresa för
Magnus Karlsson för konferens 13-16 mars i
Sevilla

Ilko Corkovic

2018-02-27
KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2018.761

U

Godkännande av Beställningsunderlag
vägmärkesuppsättning Förskola Böda för en
kostnad av 12 300 kronor.

Jens Odevall

2018-02-28
KS 2017/289

DELEGERINGSBESLUT
Skyltning på förskolan i Böda

2018.828

U

Upprättat nyttjanderättsavtal mellan kommunen
och Kalmar CNC teknik avseende Köpings Tall
12:2 i syfte att bedriva paintball-verksamhet på
området.

2018-03-05
KS 2018/4

Ida Dessin

MEX
Jacob har tagit över verksamheten from 2018.
Möte angående villkor har hållits med mex.
Arrendeavgiften grundar sig på hela ytan
eftersom vår bedömning är att ytan är i
anspråkstagen trots att verksamheten bedrivs
på en mer avgränsad yta. Beräkningar bygger
på full arrendeavgift för 2000 m2 samt nedsatt
avgift på "biytor" resulterat i totalen 8000 kr/år
för 11000 m2.

DELEGERINGSBESLUT
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Markfrågor mex 2018
2018.823

U

att avslå förfrågan om markförvärv på grund av
detaljplanen som anger NATUR för området.

2018-03-06

Jens Odevall
MEX

KS 2018/85

Åke Persson har kontaktats 20180306 av Jens
Odevall, kc, och informerats om att förvärv inte
är möjligt.
Del av området ingår i annan detaljplan,
LYCKÅS, och berör den tänkta
fastighetsförsäljningen

DELEGERINGSBESLUT

Förvärv av mark i anslutning till fastighet
Traktorn 2
2018.830

U

Borgholmsdagarna - tillstyrkt yttrande

2018-03-07

YTTRANDE

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-03-07

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.831

U

Ölands skidklubb- tillstyrkt ansökan om rullskidtävling

2018-03-07

YTTRANDE

KS 2018/39

Skickat till LST 2018-03-07

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på
väg
2018.836

U

2018-03-07

Överlåtelse av arrenderätt gällande sjöbod
Grytehamn 1:1

Kristian Petersson Sjövall

Jan-Erik Erlandsson

KS 2018/4

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor mex 2018

2018.878

U

Ölands motorklubb- Tillstyrkt ansökan

2018-03-12

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-03-12

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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