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ÄRENDEN
1

STÄNGT SAMMANTRÄDE
13:00-14:00 Pensionsinformation till politikerna, Skandia

2

ÖPPET SAMMANTRÄDE
14:00 Trafikverket - info om projektet väg 136.

Sid

3

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av
delegationsbeslut

2018/11
002

4

Information genomförd medarbetarundersökning 2018
HR-chef Ann Nilsson

2018/40
026

5

Budgetuppföljning mars 2018
Presenteras på sammanträdet

2018/8
042

6-20

6

Överföring av medel från 2017 till 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-03 § 113 kommunstyrelsen
att godkänna överföring av investeringsmedel om totalt 14 289 402
kronor till 2018, enligt förslag samt tillkommande 70 tkr enligt KS
§ 130/17.
att godkänna överföring av överskottet från Borgholms Slott till 2018.
att i övrigt avslå begäran om överföring av driftmedel.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/246
041

21-23

7

Förändringar budget 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-03 § 94 kommunstyrelsen
att godkänna förändrade budgetramar 2018 efter gjorda omfördelningar
och aktivering av avskrivningar
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/246
041

24

2
8

Begäran om anvisning av medel; Asfalteringsarbeten Storgatan,
Norra Infarten och Viktoriabacken
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-10 § 118 kommunstyrelsen
att anvisa 1 030 tkr till begärda beläggnings- och målningsarbeten av
- Storgatan delen väg 136-Tullgatan.
- norra infarten 75 meter från rondellen.
- Viktoriabacken.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/107
311

25

9

Ska-krav, upphandling ramavtal ventilation
Presenteras på sammanträdet.
Beslutas av kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar om tilldelning

2018/122
059

10

Återrapportering av uppdrag samt inrättande av tjänst kontaktperson/samordnare GDPR
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-03 § 105 kommunstyrelsen
att inrätta en tjänst om 20 % som kommunens samordnare och kontaktperson i enlighet med avtal med Sydarkivera.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i egenskap av personalutskott
att delegera till kommunchefen att tillsätta tjänsten.
Beslutas av kommunstyrelsen (inrättande av tjänsten).

2017/118
009

26-37

11

Slutrapport samt begäran om anvisning av medel, Vattengruppen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-03 § 112 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Vattengruppens rapport.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-03 § 112 kommunstyrelsen
att för år 2018 anvisa 50 000 kr till gruppen för fortsatt och vidare
konkretisering av åtgärder och förslag i rapporten.
att anvisa medel i 2019 års budget för medfinansiering av projekt för genomförande av åtgärder.
Beslutas av kommunstyrelsen - anvisning av medel
Beslutas av kommunfullmäktige – godkännande av rapporten.

2016/160
348

38-45

12

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Gata/Park/Hamnar har föreslagit att ordningsföreskrifterna för torghandel
från 1996 ska ändras lite. Ändringarna – röd text och överstrykningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 § 78 beslutar
att godkänna förslag till ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandel.
att kommunledningskontoret uppdaterar och reviderar lokala ordningsföreskrifter för torghandel på torget och sjötorget enligt förslaget inför
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige anta revideringen.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/75
003

46-50

13

Revidering av Policy för bidrag till enskilda vägar
Ändringarna – röd text och överstrykningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-03 § 92 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att revidera Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun
enligt förslaget.
Ersätter tidigare antagen policy KF § 119/15.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/90
318

51-55

3
14

Integrationsstrategi för Borgholms kommun och dess bolag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-03 § 91 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Integrationsstrategi 2018-2025 för Borgholms kommun och dess
bolag.
Beslutas av kommunfullmäktige

2017/176
133

56-65

15

Näringslivsstrategi för Borgholms kommun 2017-2022
Näringslivsrådet har tagit fram ny näringslivsstrategi.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-10 § 120 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta näringslivsstrategi för Borgholms kommun 2017-2022.
att tidigare näringslivsstrategi, KF § 153/14, därmed upphävs.
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram årlig handlingsplan för näringslivsarbetet i syfte att uppnå målen i strategin.
(NAMNET PÅ STRATEGIN BÖR KANSKE ÄNDRAS TILL 2018-2022.)
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/106
141

66-71

16

Fördjupad Översiktsplan Borgholm-Köpingsvik + sep handling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-10 § 125 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt särskilt utlåtande
FÖP:en i sin helhet finns endast med digitalt – kortversion bifogas.
Beslutas av kommunfullmäktige

2014/149
212

72-82
+ SEP
HANDL
FöpEndast
digitalt

17

Riktlinjer för uppväxlingsprojekt i Borgholms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-03 § 93 kommunstyrelsen
att anta framtagna riktlinjer för uppväxlingsprojekt i Borgholms kommun.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/77
048

83-87

18

Projekt Åkerboskolan, ombyggnation
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-31 § 231
att kommunledningskontoret under hösten 2016 startar upp programskedet för projektet Åkerboskolan och då även förstudien i samarbete
med lärare och elever förslagsvis som ett arkitektprojekt.
Till kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-20 redovisades olika
alternativ för projektet.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 § 121
att återremittera ärendet för vidare utredning.
Kommunstyrelsen uppdrog 2017-10-24 § 189, i samband med
återrapportering av återremissen 2017-06-20, till fastighetsavdelningen
att undersöka möjligheten hos olika företag att förvärva uppförd
modullösning, alternativt bygga i egen regi.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-11-14 § 394 till fastighetsavdelningen
att beställa en teknisk utredning av byggnadernas status för maximalt
50 000 kronor.

2015/217
291

88-99 inte
allmän
handling
100-106

I tjänsteskrivelse återrapporterar fastighetavdelningen givna uppdrag och
redovisar underlag för kommunstyrelsen att ta inriktningsbeslut om hur
projektet ska fortsätta.
Beslutas av kommunstyrelsen

4
19

Återrapportering bifallen motion - klimatkompensering.
Kommunfullmäktige biföll 2015-10-19 § 159 motionen.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-01-25 § 31 som svar på
motionen att reglemente för klimatkompensation av flygresor upprättas.
Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att förklara motionen
besvarad. (Själva reglementet hanteras i eget ärende)
Beslutas av kommunfullmäktige

2015/13
109

107-113

20

Reglemente - klimatkompensering för kommunala tjänsteresor med
flyg
Med anledning av svar på bifallen motion har reglemente upprättats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 § 62 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta reglemente för klimatkompensering av flygresor.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/98
003

111-115

21

Motion (Per Lublin nÖP) - Införa medborgarpanel
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-03 § 111
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då kommunfullmäktige redan genom godkännande
av demokratiberedningens slutrapport har gett liknande uppdrag till
kommunstyrelsen.
Beslutas av kommunfullmäktige

2017/170
109

116-118

22

Motion (Per Lublin nÖP) - Framkomlig passage för gående Norra
Parken-Resedan
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-16 § 88 föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommun-fullmäktige
att avslå motionen då det redan finns en gångväg i närliggande område
som kan användas.
Beslutas av kommunfullmäktige

2017/172
109

119-120

23

Granskningsrapport - verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
Revisorerna har granskat verkställigheten och vill ha kommunstyrelsens
svar på åtgärder senast 27 april
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-10 § 119 kommunstyrelsen
att översända upprättat svar till kommunrevisionen.
att uppdra åt kommunchef/kommunsekreterare att ta fram förslag till en
beslutslogg för uppföljning av fullmäktiges beslut för att tillförsäkra
fullmäktige att deras beslut verkställs.
att uppmana nämnderna att fortsättningsvis i beredning av ärende till
fullmäktige om uppdrag eller åtgärder, kompletterar beslutsförslaget
med förslag till färdigställandedatum samt införa en rutin för återrap-portering av verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens
beslut till kommunstyrelsen.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/48
007

121-144

24

Avslut av ärende; Fairtrade kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-22 § 62 på förslag av samhällsbyggnadsnämnden
att godkänna att kommunen via samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker
om att få bli Fairtrade kommun,
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ombesörja inledande
utredning och handläggning av ansökan under förutsättning att det
blir kostnadsneutralt för kommunen
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu att ärendet avslutas utan

2012/152
460

145-146

5
vidare åtgärd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-04-03 § 108 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avsluta ärendet utan vidare åtgärd.
25

Meddelanden och delegationsbeslut
Nästa sammanträde 29 maj är budgetsammanträde
Eftersom budgetprocessen har förändrats sedan sammanträdesdagarna
beslutades bör ledamöterna påminnas om att sammanträdet 29 maj börjar
09:00 så alla kommer i tid 
_ _ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2018-04-17

2018/10
002

147-158
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1 Sammanställning
Kommunstyrelsen har en budgetavvikelse på -1,2 mkr efter mars. 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 -2,8 mkr och kommunstyrelsen beräknas då arbetat in större delen av
sparbetinget och gata, park och hamnar förväntas hämta in en del av underskottet men
inte fullt ut.
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.
Beställning har skett av ett SKL-hus i Rälla.

2 Analys av verksamheten
Gata, park och hamnar







Första veckan i mars var det fokus på snöröjning.
När snön började smälta lades arbete på att flytta större snöhögar från staden till
parkeringen på sjöstugan för att vattnet inte skulle vara kvar inne i staden.
Återställning av sönderkörd jord. Trottoarstenar har skadats och nu återställts.
Verksamheten har även påbörjat arbetet med att sopa gatorna.
Ris har körts bort efter olika projekt av trädfällning. Blomkrukorna med
vårblommor har ställts fram.
Arbetet med badplatsutredningen har fortsatt, möte med SBF och MEX där vi
tillsammans har arbetat fram en åtgärdsplan.

Fastighetsavdelning








Den äldre delen av Kronomagasinet kommer att genomgå en fasadrenovering.
Uppdraget är under upphandling.
Byte av taket Ekbackas äldsta hus (hus 06) kommer att genomföras under maj
och juni. Upprustningen av Ekbacka för hemtjänsten mm påbörjas under april
med inflyttning under början av hösten. Komplettering av laddstationer görs vid
Höken och Ekbacka för att möta upp behovet av utbyte till elfordon under våren.
Lagom till början av turistsäsongen kommer det nya servicehuset i Böda hamn att
stå färdigt att ta emot såväl båt- som husbilsgäster.
Genomlysning av fastigheternas ventilationssystem pågår, så kallad OVK
(Obligatorisk Ventilations Kontroll). Utbyte av ventilationsaggregaten i
Borgholms sporthall planeras under sommaren och kommer att ge bättre
inomhusmiljö och energibesparing.
Fastighetsavdelningen jobbar fortlöpande med energieffektiviseringar inom
värme, ventilation, styr- och reglerteknik men även fönsterbyten mm. Flera av det
senaste årets projekt har kunnat göras med hjälp av statsbidrag. Bidrag har sökts
för byte av ventilation, laddstolpar samt inom ramen för "Grönare städer",
bevattningstankar till Amerikaparken.
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Kommunstab











Översyn av den skattefinansierade verksamheten inom BEAB har påbörjats.
Avtal gata, park och hamnar är överenskommet och väntar på underskrift från
båda parter vilket ska möjliggöra att budgeten ska kunna hållas om bolaget
organiserar arbetet optimalt.
Organisationsöversyn för KLK och SBF pågår och överlämnas för politiskt
ställningstagande i april. Organisationsöversynen träder i kraft i januari 2019,
förutom förändringar som berör slott- och fritid som träder i kraft 1 juni i år
För projektet Öland en kommun har projektledare knutits till avdelningen.
Kostnaderna kommer fördelas mellan Borgholm och Mörbylånga.
Arbetet med ny översiktsplan ska planeras och tillställas kommunstyrelsen under
våren 2018.
Förstudie pågår för nytt Intranät som ska vara klart under 2018.
Avdelningen håller i ett antal strategiska utvecklingsområden som löper på.
MEX har stärkts upp med administrativt stöd för att avlasta strategerna med den
löpande verksamheten med arrenden och grävtillstånd.
Den vakanta tjänsten som näringslivsutvecklare har tillsatts av intern sökande
MEX-strateg. Vakant tjänst som MEX-strateg tillsätt i juni månad.
Beslut har tagits om att kommunen ska ingå samarbete med Sydarkivera för sitt
dataskyddsarbete (GDPR).

Ekonomiavdelning






Budgetarbetet inför 2019 har påbörjats och kommer fortsätta under våren.
Avtal avseende e-handel undertecknat och planeras att implementeras under
2018.
Upphandling av stödsystem till kommunens processkartläggning har genomförts
Arbetet med månadsuppföljning har fortsatt med workshops för samtliga chefer
som ska rapportera.
Framtagande av reglemente för intern kontroll har påbörjats och planeras att
färdigställas under april.

IT-avdelning



Nätverksställ i Gärdslösa och Runsten har renoverats inför svartfiberringen som
borde levererats i mars. Vi hoppas på leverans i april.
IT-avdelningen är involverade i digitaliseringsprojekt och Mörbylångas etjänstportal. I Borgholm tittar vi på intranät och dokumenthantering.

Personalavdelning






Medarbetarundersökningen är genomförd och analysarbete pågår.
Chefsutbildning "Praktisk arbetsrätt" har genomförts för samtliga chefer.
Arbete pågår med ny chefshandbok
Övergripande medarbetarintroduktion
Utbildning av löneportalsspecialister för att stötta chefer i korrekt
lönerapportering

Arbetsmarknadsavdelning




Projekt Pontibus har efter omskrivning av syfte fyllts på med deltagare så det är
fullt. Arbetsgruppen har fått många nya medlemmar och har därför haft en
planeringsdag.
Uppföljningsmöte med arbetsförmedlingen
Vi har fått in beställningar från BEAB, Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen med
flera, planeringen är i full gång för röj/trädgårdsgrupperna gällande vår, sommar
och höst. Även fastighetsavdelningen är kontaktad för att vi ska kunna planera in
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skötseln av fastigheter.
Möte med Gymnasieskolan vill ha hjälp med språkpraktik för 5-6 elever.
Har inkommit cirka 50 ansökningar till feriejobben.
Tagit emot två anhörigfamiljer. Möte i Mönsterås gällande vidarebosättning
Nybro/Hultsfred.
Arbetar med handlingsplan avseende BRÅ (Brottsförebyggande rådet) och
ansökan inför statsbidrag.
Informationsmöte från Migrationsverket gällande ersättningar.

3 Personaluppföljning

Antal årsarbetare har minskat från 78,4 till 74,8 jämfört med föregående månad (66,8).
Skillnaden består främst av flytt av fastighetsfunktionen från bolaget till kommunen,
tillsättning av tjänst inom MEX, kommunikatör samt bredbandssamordnare. Minskningen
av arbetade timmar jämfört med föregående månad beror till stor del på ökad
sjukfrånvaro.

Övertiden har ökat från 17,5 till 24,6 jämfört med föregående månad (17,0) vilket
återfinns inom fastighetsavdelningen för jourverksamhet för kommunens fastigheter.
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Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående månad till 6,6 procent men är lägre än
föregående år (7,6).

4 Ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsen har en budgetavvikelse på -1,2 mkr efter mars. 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 tre 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 i stort sett en budget i balans. Fritidsverksamheten har under
perioden höga driftkostnader där den största delen beror på att föreningsbidrag betalats ut,
men som på helårsbasis är enligt budget.

Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

162

261

-99

-81

19 654

19 551

103

-406

537

200

336

14

Total

1000

Kommunfullmäktige

1010

Kommunstyrelse

1011

Kultur

1012

Gata, park och
hamnar

3 600

6 324

-2 724

-4 103

1013

Fritid

2 107

2 836

-729

-193

1015

Fastigheter

1 017

1 162

-145

0

1016

Fastighetsfunktion

1 939

1 991

-52

0

1100

Kommunstab

1 574

2 216

-641

-531

1110

Ekonomiavdelning

1 852

1 468

384

181

1112

IT- avdelning

25

105

-80

1

1120

Personalchef

1 955

1 669

286

182

1142

Arbetsmarknadsavd

1 324

585

739

654
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Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

1201

DUA

0

0

0

0

1202

Samordningsförbun
det

0

0

0

0

1204

Integration

-20

-1 839

1 820

1 820

1206

Tidiga insatser §
37a

0

0

0

0

1800

Statsbidrag
flyktingar

163

566

-403

-403

35 890

37 094

-1 205

-2 865

Summa

5 Åtgärder
Verksamheten inom gata, park och hamnar håller fortfarande på med en omfattande
analys av verksamheten för att föreslå besparingsåtgärder som kommer att genomföras
snarast för att effekt ska kunna uppstå under året.
Inom kommunstyrelsen finns en sparbeting att arbeta in under året. Planerade åtgärder är:


Ersättning från arbetsförmedlingen avseende "extratjänster" bidrar till att täcka
för sociala avgifter inom respektive förvaltning.



Försäkringar, ny upphandling med lägre kostnader för kommunens försäkringar



Översyn av avtal inom fastigheter, hyresavtal



Utnyttja kommunens bilar optimalt



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.



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
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1 Sammanställning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter mars 2018.





Resultatet för kommunen i mars är 0,1 mkr. (Årsprognos 9,4 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen -7,4 mkr. (Årsprognos -10,5 mkr)
Investeringarna i mars uppgår till 2,5 mkr. (Årsprognos 61,2 mkr)
Likvida medel 38,3 mkr. (Årsprognos 42,4 mkr)

Budget avvikelsen efter mars är -7,4 mkr. Nämndernas totala budgetavvikelse enligt
tabell 3.1 är -10,1 mkr och finansförvaltningen +2,7 mkr. Överskottet på finansen
förklaras av högre generella statsbidrag och lägre kostnader för räntor samt
pensionskostnader.
De uppbokade intäkterna från Migrationsverket avseende ersättning för ensamkommande
barn och unga uppgår till 28,6 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 0 procent. Generellt brukar ett resultat
runt 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

2 Personaluppföljning

Jämfört med samma period föregående år har arbetad tid minskat något. 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 de två första månaderna 2018 är i samma fortsatta höga nivå som tidigare
period föregående år. Fyllnadstiden minskar vilket beror på att viss uppgång i
syselsättnings grad sker.

Sjukfrånvaron för kommunen har, under februari 2018 jämfört med samma period
föregående år, minskat från 9,61 % till 9,25 %. Minskning av sjukfrånvaro är generellt för
samtliga förvaltningar.

3 Ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsens budgetavvikelse efter mars är -1,2 mkr. 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 tre 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 en budget i balans. Vilket i stort beror på låga driftkostnader
samt att projektbidrag inom fritids- och kulturverksamheten inte är utbetalt i budgeterad
nivå. Detta beräknas vara i nivå på årsbasis.
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Utbildningsnämnden uppvisar en budgetavvikelse på +0,2 mkr. Lägre kostnader än
budgeterat för tilläggsbelopp och skolskjutsar tillsammans med generellt låga
driftskostnader bidrar till periodens positiva utfall. Det södra området visar ett underskott
främst beroende på högre personalkostnader. Övriga områden är i nivå med budget eller
uppvisar överskott.
Socialnämndens budgetavvikelse är -9,5 mkr. Större delen av underskottet härleds till
individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta. Underskottet inom
individ- och familjeomsorgen är främst familjehemsplaceringar, inhyrda socialsekreterare
och ökade kostnader för försörjningsstöd. Det sist nämnda gäller de nyanlända som
lämnar etableringsverksamheten utan att lyckas komma in på arbetsmarknaden.
Underskottet inom omsorgen om funktionsnedsatta beror till viss del av ett
assistansärende från Försäkringskassan till kommunen. Utöver detta har boendestödet
ökat sina öppettider på kvällar och helger. Verksamheten för ensamkommande barn och
unga bidrar positivt till budgetavvikelsen och detta beror på att verksamheten anpassar sig
efter behoven.
Samhällsbyggnadsnämnden inklusive bostadsanpassningen uppvisar budgetavvikelsen
+0,1 mkr. Administrationens underskott beror på högre personalkostnader än budgeterat
vilket härleds till en felbudgetering som ska rättas till. Vidare belastas administrationen
av inventarieinköp under perioden vilket förväntas jämnas ut något över året.
Kommunens portokostnader för helåret fortsätter att påverka kontorsservice negativt även
i mars. Byggverksamheten har haft högre intäkter än budget och förklaras av ett
effektivare arbetssätt i hanteringen av inkomma byggärenden.

3.1 Driftredovisning (tkr)
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

35 890

37 094

-1 205

-2 865

411

418

-8

-117

Total

1

Kommunstyrels
en

2

Övriga
nämnder

3

Borgholms Slott

1 153

795

358

1 858

6

Utbildningsnäm
nd

43 522

43 328

193

328

7

Socialnämnd

70 236

79 705

-9 469

-19 991

8

Samhällsbyggn
adsnämnd

3 346

3 288

59

263

9

FINANSFÖRV
ALTNING

-162 032

-164 693

2 661

10 028

-7 475

-64

-7 411

-10 496

Summa

4 Åtgärder
Kommunstyrelsen
Verksamheten inom gata, park och hamnar håller fortfarande på med en omfattande
analys av verksamheten för att föreslå besparingsåtgärder som kommer att genomföras
snarast för att effekt ska kunna uppnås under året.
Inom kommunstyrelsen finns ett sparbeting att arbeta in under året. Planerade åtgärder är:
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Ersättning från arbetsförmedlingen avseende "extratjänster" bidrar till att täcka
för sociala avgifter inom respektive förvaltning.
Försäkringar, ny upphandling med lägre kostnader för kommunens försäkringar.
Översyn av avtal inom fastigheter och hyresavtal.
Utnyttja kommunens bilar optimalt.
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.
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

Socialnämnden











Ökad chefstäthet ger förutsättningar till närvarande ledarskap med målet att sänka
medarbetarnas sjukfrånvaro. Vid årsskiftet har äldreomsorgen haft alla
chefstjänster tillsatta och fr.o.m. mitten av april har omsorgen om
funktionsnedsatta också samtliga chefer på plats. Effekterna som visas är
minskad sjukfrånvaro och medarbetarundersökningen tyder på fler nöjda
medarbetare. Framåt ska den ökade chefstätheten ge ytterligare minskad
sjukfrånvaro och lägre kostnad för fyllnad och övertid, trenden är att kostnaderna
minskar jämfört med föregående år. Täta månadsuppföljningar gör
enhetscheferna mer delaktiga och ökar deras samt medarbetarnas förståelse för
ekonomi.
Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet och förhoppningen
är att kunna samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket kommer bli mer
kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt och
fastighetsavdelningen inväntar beslut från politiken för att kunna påbörja
iordningställande inför samlokalisering.
En projektgrupp är tillsatt och kommer börja arbeta med att ta fram en
resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen
om funktionsnedsatta. Till hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas enligt
resursfördelningsmodellen. När samtliga chefer är på plats finns förutsättningar
för att redan nu arbeta aktivt med resursfördelning mellan verksamheterna.
Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut som
idag verkställs externt på hemmaplan och två placeringar tas hem till Borgholms
kommun under våren.
Individ- och familjeomsorgen arbetar med hemmaplanslösningar i större
utsträckning för att förhindra ytterligare placeringar. I varje utredning ska det
framgå vilka öppenvårdsinsatser som kan erbjudas och prövas innan en extern
placering blir aktuell. Genom fler familjebehandlare kan arbetet med familjerna i
hemmiljön stärkas och detta är fördelaktigt för både individen och ekonomin. En
tjänst inom ensamkommande barn och unga kommer avvecklas, och istället
utökas med en tjänst inom missbruk så att fler hemmaplanslösningar kan
verkställas. Utöver dessa åtgärder ska befintliga avtal avseende externa
placeringar ses över och där det är möjligt omförhandlas.
För att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer i
sysselsättning planeras digitalisering av ansökningar för försörjningsstöd.
Förvaltningen kommer även att träffa Torsås kommun för att ta del av goda
exempel i samarbetet mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen
gällande bl.a. extra tjänster, stödboende och behandling på hemmaplan.
Tillsammans med Arbetsmarknadsavdelningen, Ölands gymnasium och
Arbetsförmedlingen har ett utbildningsspår för vård och omsorg kommit igång
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vilket på sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av försörjningsstöd ut
på arbetsmarknaden, vilket i sin tur gör att fler blir självförsörjande. Detta
generar även anställningsbara framtida medarbetare.
Övergripande besparingsåtgärder som genomförs är dels pågående
omförhandling av samtliga systemkostnader, samtliga inköp ses över och
inventering av förbrukningsmaterial genomförs och enbart satsningar på
utbildning som generar effektiviseringar är det som prioriteras.

Utbildningsnämnden
Verksamheten 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.
Samhällsbyggnadsnämnden




Undersöka och åtgärda orsaken till att personalkostnaderna för administrationen
ligger långt över budget.
Rekrytera ytterligare en kart-mätingenjör och en bygginspektör/handläggare för
att minska sårbarheten samt öka intäkterna.
Miljötillsynen ligger fortfarande efter trots åtgärder och behov av ytterligare
resurs föreligger.

5 Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till 54,8 mkr och likviditeten för
mars var 38,3 mkr.
Tabellen nedan visar medelsaldot för åren 2016-2018 och respektive månad.
Prognostiserad likviditet vid årets slut uppgår till 42,4 mkr. Prognosen baseras på
årsresultatet 9,4 mkr och vilket består av det budgeterade resultat +19,9 mkr och
årsbudgetavvikelsen -10,5 mkr. Övrigt antagande är att kommunen når den beslutade
budgeterade investeringsvolymen 61,2 mkr. Under mars månad gjordes det en utbetalning
för det individuella pensionsvalet 15,7 mkr samt för kvartal två Ölands kommunalförbund
4,1 mkr.

6 Investeringar
Den beslutade investeringsbudgeten av kommunfullmäktige uppgår 2018 till 61,2 mkr.
Investeringarna uppgår för mars till 2,5 mkr.
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6.1 Fastigheter ny- om och tillbyggnation
Investeringsprojekt

Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Progno
s

Avvikel
se

Fastigheter ny- om och tillbyggnation
Beviljad 2018
Höken 8 - Färdigställt
Kronomagasinet - Upprustning utvändigt av
magasinbyggnaden upphandlas separat på
grund av att utförandet ska göras med
särskild kompetens och vid rätt väderlek.
Ansökan för statsbidrag från Boverket för
icke statliga kulturbyggnader är inskickad.
Ansökan om bidrag från Länsstyrelsen till
yttre upprustning är inskickad.
Summa

24 400

613

24 400

0

24 400

613

24 400

0

Progno
s

Avvikel
se

6.2 Fastigheter upprustning
Investeringsprojekt

Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Fastigheter upprustning
Beviljad 2018
Servicehus Böda §33/17 - Pågår enligt plan.
Solcellerna är monterande. Det som kvarstår
att göras är låssystemet och inredningen.
Soldalen Hiss §170/17 - Färdigställd
Styrsystem Åkerbo §179/17 - Färdigställt
Fönster Soldalen §179/17 - Färdigställt
Summa

9 870

1 151

9 870

0

9 870

1 151

9 870

0

Progno
s

Avvikel
se

6.3 Hamnar
Investeringsprojekt

Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Hamnar
Beviljad 2018
Byxelkroks hamn §284/17 - Utfyllnaden är
avslutad. Ytarbeten pågår med krossning av
makadam vid flygfältet och
utläggning/avjämning på hamnplanen.
Förstärkning av norra piren pågår
Summa
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15 000

0

15 000

1 219

15 000
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6.4 Övriga investeringar
Investeringsprojekt

Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Progno
s

Avvikel
se

Övriga investeringar
Beviljad 2018

3 130

190

3 130

0

3 130

190

3 130

0

Progno
s

Avvikel
se

Klättervägg §184/17 - Färdigställt
Summa

6.5 Infrastruktur
Investeringsprojekt

Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Infrastruktur
Beviljad 2018
Laddstationer §57/16 - Färdigställt
Återvinningstation §176/17 - Pågår,
asfaltering påbörjas vecka 16

3 000

196

3 000

0

1 000

0

0

1 000

1 000

0

0

1 000

1 625

1 700

1 700

-75

1 000

0

1 000

0

7 625

1 896

5 700

1 925

Progno
s

Avvikel
se

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

Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Socialförvaltningen
Beviljad 2018

450

0

450

0

440

56

440

0

310

0

310

0

1 200

56

1 200

0
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Beviljad 2018
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beviljad 2018
Summa
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 113

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-03

90-115

Dnr 2016/246-041 KS

Överföring från 2017 till 2018
I tjänsteskrivelse 2018-03-29 redovisar ekonomiavdelningen dels inkomna
begäran om överföringar avseende driftbudget, dels överföringar gällande investering samt begäran om överföring av överskott Borgholms Slott.
Överföring av drift
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutade 2018-02-08 § 4 att äska om
överföring av 261 tkr avseende överföring av överskott från 2017 till verksamhetsår 2018 att användas till utökat stöd från tjänsteman - miljöstrateg motsvarande 0,5 tj.
Integrationsansvarig och verksamhetsansansvarig på arbetsmarknadsavdelningen äskar om att föra över överskjutande medel på ansvar 1204 till verksamhetsår 2018. Se bilaga.
Borgholms Slott redovisar ett överskott på 1 762 tkr. Enligt avtal med Statens
fastighetsverk ska överskott föras över till nästkommande verksamhetsår för
att användas i verksamheten.

Driftbudget
Kommunstyrelsen
Miljö- och hållbarhetsberedningen
Integrationssamordnare
Borgholms slott

262 100 kr
3 936 000 kr
1 762 000 kr

Överskott från 2017
Överskott 2017
Överskott från 2017, enligt avtal

5 960 100 kr
Överföring av investeringar
Överföringar av investeringar avser påbörjade investeringsprojekt som fortlöper under 2018 och uppgår till 14 219 tkr.

Utdragsbestyrkande

22 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-03

90-115

Investeringsbudget
Kommunstyrelsen
Åkerboskolan
Kronomagasinet
Servicehus Böda §33/17
Soldalen Hiss §170/17
Styrsystem Åkerbo §179/17
Målning Björkvik §179/17
Ekbacka Tak §179/17
Fönster Soldalen §179/17
Byxelkroks hamn §284/17
Allaktivitetsparken Löttorp
Allaktivitetsparken Borgholm
IT Lagring/IT infrastruktur
Utvecklig Lekplats §95/17
SWECON ROSY §168/17
Klättervägg §184/17
Cykelställ §32/17
Asfaltering GC-väg Karlsh
Marknad o FabrikV §98/17
Gatub MarknadV §98/17
Parkering Åkerbo §183/17
Återvinningstation §176/1

Förslag
1 011 906 kr
414 832 kr
1 620 984 kr
52 000 kr
86 614 kr
100 000 kr
1 800 000 kr
840 000 kr
1 388 873 kr
1 300 000 kr
1 300 000 kr
323 005 kr
2 000 000 kr
333 255 kr
173 000 kr
5 432 kr
185 537 kr
170 820 kr
61 943 kr
29 200 kr
1 022 000 kr

14 219 402 kr
Ekonomiavdelningens bedömning
Överföringar som avser drift uppgår till 7 800 tkr. Vid en överföring av den
summan medför att det budgeterade resultatet uppgår till 14 mkr (2,1 % av
skatter och bidrag), och resultatet uppgår därmed inte till tre procent av skatter och bidrag.
Överföring av investeringsprojekt påverkar inte det budgeterade resultatet utan påverkar endast kommunens likviditet. Den totala investeringsbudgeten
för 2018 blir totalt 75,4 mkr. I och med den höga investeringsnivån de senaste åren kommer det framåt krävas att kommande år antingen har en lägre investeringsnivå alternativt ett resultat på minst tre procent för att klara av
självfinansiering av kommunens investeringar.
Vid dagens sammanträde noteras att av kommunstyrelsen § 130/17 beslutad
anvisning av 70 tkr ur investeringsbudget till återställande av strandpromenaden vid Köpingbaden bör föras över till 2018.

Utdragsbestyrkande

23 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-03

90-115

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna överföring av investeringsmedel om totalt 14 289 402 kronor till 2018, enligt förslag samt tillkommande 70 tkr enligt KS
§ 130/17.

att

godkänna överföring av överskottet från Borgholms Slott till 2018.

att

i övrigt avslå begäran om överföring av driftmedel.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

24 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 94

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-03

90-115

Dnr 2016/246-041 KS

Förändringar budget 2018
I tjänsteskrivelse 2018-03-28 redovisar ekonomiavdelningen att efter att
budgetramar beslutats av kommunfullmäktige har justeringar gjorts genom:
• Omfördelning av teknisk service, det vill säga kost, lokalvård.
• Omfördelning av lokalhyra, media och elkostnader.
• Budget för vaktmästare från socialförvaltning till kommunstyrelsen.
• Aktivering av avskrivningar för 2017 års investeringar (förändrar inte re
sultatet).
Beslutade ramar i KF
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Bostadsanpassningen
Överförmyndare/revision
Totalt verksamheter

282 541 000
175 059 000
140 375 000
13 143 000
1 509 000
1 992 000
614 619 000

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna följande förändrade budgetramar 2018 efter gjorda omfördelningar och aktivering av avskrivningar:

Nya ramar
Exkl avskrivningar
Socialnämnden
281 689 759
Utbildningsnämnden
173 125 804
Kommunstyrelsen
143 188 553
Samhällsbyggnadsnämnden
13 113 884
Bostadsanpassningen
1 509 000
Överförmyndare/revision
1 992 000
Totalt verksamheter
614 619 000
_____________________________

Utdragsbestyrkande

Inkl avskrivningar
281 710 582
172 924 697
145 050 633
13 111 298
1 509 000
1 992 000
616 298 210

25 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 118

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-10

116-130

Dnr 2018/107-311 KS

Begäran om anvisning av medel, asfaltering
I tjänsteskrivelse 2018-04-09 och vid dagens sammanträde redogör servicechef Hans Johannesson att det, i väntan på att gatuunderhållsprogrammet Ro-Sy är klart för användning, finns ett par akuta insatser som behöver
åtgärdas innan sommarsäsongen.
Storgatan i Borgholm sträckan mellan väg 136 och Tullgatan är i stort behov
av ny beläggning och trafiksituationen vid infarten till ICA är ett bekymmer,
framförallt under högsäsong. En ny toppbeläggning och anpassning av bussfickan mittemot ICA skulle lösa detta.
Vägmarkeringen på Norra infarten måste målas om i sin helhet då den är väldigt nedsliten samt att den nuvarande markeringen är helt missvisande vid
nya infarten till Triangeln. I samband med detta bör beläggningen toppas från
infarten till Dovreviken upp till Rondellen då den sträckan är väldigt nedsliten
efter anläggningsarbeten i Triangeln. Toppbeläggning av Norra infarten i övrigt tas upp i Ro-Sy programmet.
Önskemål från skidklubben har inkommit om asfaltering av Viktoriabacken
med då klubben kommer att stå värd för ett större rullskideevenemang till
sommaren. Asfalteringen kan också komma till gagn för den fortsatta ”tågtrafiken” till slottet samt underlätta vinterunderhållet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa 1 030 tkr till begärda beläggnings- och målningsarbeten av
- Storgatan delen väg 136-Tullgatan.
- norra infarten 75 meter från rondellen.
- Viktoriabacken.

_____________________________
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Dnr 2017/118-009 och 2018/104-009 KSKS

Kontaktperson/samordnare dataskyddslagen.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-23 § 103
att utse Martina Ullfors, samhällsbyggnadsförvaltningen, till kommunens
PuL- och dataskyddsombud.
att anvisa 20 % av personalkostnaden för PuL- och dataskyddsombudsarbetet under resterande del av 2017 från kommunstyrelsens budget konto
1100-9201.
att utvärdering av arbetet och tidsåtgång görs efter 2018-04-30.
att uppmana respektive förvaltning att utse rapporteringsansvariga vad gäller Personuppgiftslagen och kommande Dataskyddslagen.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-20 § 62
att godkänna avtal med Sydarkivera gällande gemensamt dataskyddsombud.
Av avtalet med Sydarkivera framgår att kommunen måste utse kontaktperson
och samordnare.
I tjänsteskrivelse 2018-04-02 redogör kommunchef Jens Odevall för ärendet och den utvärdering som kommunens PuL- och dataskyddsombud sammanställt.
I personuppgiftslagen, som trädde i kraft hösten 1998, finns bestämmelser
om under vilka förutsättningar personuppgifter får hanteras i olika situationer.
Syftet med lagen är att skydda den personliga integriteten vid behandling av
personuppgifter, framförallt när det sker på IT-media. Kommunstyrelsen,
Borgholms kommun beslutade 2017-05-23, § 103, att utse Martina Ullfors, till
kommunens PuL- och Dataskyddsombud t o m 2018-04-30.
Självklart måste kommunen uppfylla sina förpliktelser enligt PuL. För att
snabbt komma tillrätta med rådande situation, gjordes en tillfällig lösning.
PuL-ombudet har strukturerat upp arbetet fram tills 2018-04-30. Detta arbete
innebär initialt en halvtidstjänst.
Dataskyddsförordningen (GDPR= General Data Protection Regulation) gäller
som lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Förordningen
kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.
Ett av syftena med dataskyddsförordningen är just att skydda enskildas
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(EKMR). I artikel 8 ges en rätt till respekt för privat- och familjeliv, hem och
Utdragsbestyrkande
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korrespondens. Konventionen har införts som lag i Sverige. Även i EU:s stadga om grundläggande rättigheter uttrycks rätten till respekt för privat- och familjeliv, artikel 7. Här finns också en särskild bestämmelse om rätt till skydd
för personuppgifter, artikel 8. Stadgan är rättsligt bindande för EU:s medlemsstater. På svensk nivå finns en grundlagsstadgad rätt till skydd för den
personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter i 2 kap.
6 § andra stycket regeringsformen. Dessa grundläggande bestämmelser om
rätt till privatliv och skydd för personuppgifter ligger till grund för närmare lagstiftning om behandling av personuppgifter, såväl i det nu gällande dataskyddsdirektivet 95/46/EU – vilket har genomförts i Sverige genom personuppgiftslagen – och i den nya dataskyddsförordningen.
Borgholms kommun har som ett led i detta arbete, haft ett PuL-ombud som
tillsammans med en grupp, ”PuL-grupp”, som genom sitt arbete höjt kunskapsnivån gällande PuL och inlett ett kunskapshöjande arbete gällande GDPR i kommunen. PuL-ombudet innehar uppdraget t o m 2018-04-30 och ett
nytt beslut gällande fortsatt arbete och uppdrag behövs nu, en form av samordningstjänst, där PuL-ombudet istället innehar en ställning som samordnare; samordnaren blir som ett språkrör mellan den av Borgholms kommun utsedd dataskyddsombud och kommunen.
Konsekvensanalys
För att möta de nya kraven och följa den nya lagen, är det viktigt att kommunen ser till att kunskapen bibehålls och arbetet med att höja och stärka kunskapsnivån fortsätter. Vid brister och förseelser kan vitesföreläggande utdömas av tillsynsmyndigheten, som idag är Datainspektionen. Att minimera att
misstag begås och utöver skadeståndsansvar också en risk för skada av varumärket ”Borgholms kommun” i form av missnöjda kunder, medborgare, anställda men framför allt kritik från Datainspektionen och negativ publicitet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

inrätta en tjänst om 20 % som kommunens samordnare och kontaktperson i enlighet med avtal med Sydarkivera.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av personalutskott
att

delegera till kommunchefen att tillsätta tjänsten.

_____________________________
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Martina Ullfors, 0485-880 52
martina.ullfors@borgholm.se

Projektredogörelse; PuLoch dataskyddsombud
Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning

Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen, Borgholms kommun
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen, Borgholms kommun beslutade 2017-05-23, §103:
att utse Martina Ullfors till kommunens PUL- och dataskyddsombud. Detta
arbete har nu genomförts enligt redovisning i denna rapport.
Dataskyddsförordningen 2016/679, ställer krav på att kommunen har ett
dataskyddsombud. Ombudet bör ha en grund som jurist och en mångårig
kommunal kompetens. För att kunna upprätthålla laglig nivå, bör
ombudsfrågan lösas externt och ett samordningsombud på kommunen bör
utses.
För att få svar på hur Borgholms kommun har förberett sitt arbete inför den
nya förordningens inträde, beskrivs i denna rapport, hur arbetet har
strukturerats och genomförts.
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1 Inledning och bakgrund
I personuppgiftslagen, som trädde i kraft hösten 1998, finns bestämmelser om
under vilka förutsättningar personuppgifter får hanteras i olika situationer.
Syftet med lagen är att skydda den personliga integriteten vid behandling av
personuppgifter, framförallt när det sker på IT-media. Bestämmelserna är
omfattande och förutsätter att den personuppgiftsansvarige, vidtar ett flertal
åtgärder. Exempelvis är skyldigheten att informera de registrerade om vilka
behandlingar som utförs mycket långtgående, skriftliga
personuppgiftsbiträdesavtal skall upprättas med personuppgiftsbiträden och
en registerförteckning skall tas fram och hållas aktuell vilket kräver en
omfattande kartläggning av informationshanteringen.
Borgholms kommun hade inget PuL-ombud när Kommunfullmäktige tog
beslut om att uppdra Martina Ullfors uppdraget. Kompetensen och kunskapen
om Personuppgiftslagen på Borgholms kommun var okänd och man såg en
fara i att vid den nya Dataskyddsförordningens inträde 2018-05-25, att
misstag kommer att begås och utöver skadeståndsansvar också en risk för
skada av varumärket ”Borgholms kommun” i form av missnöjda kunder,
medborgare, anställda men framför allt kritik från Datainspektionen och
negativ publicitet.
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2 Uppdrag och syfte
Kommunstyrelsen, Borgholms kommun beslutade 2017-05-23, §103:
•a t t utse Martina Ullfors till kommunens PUL- och dataskyddsombud.
•a t t anvisa 20 % av personalkostnaden för PUL- och
dataskyddsombudsarbetet under resterande del av 2017 från
kommunstyrelsens budget konto 1100-9201.
•a t t utvärdering av arbetet och tidsåtgång görs efter 2018-04-30.
•a t t uppmana respektive förvaltning att utse rapporteringsansvariga vad
gäller Personuppgiftslagen och kommande Dataskyddslagen.

Varje förvaltning ska ha en utsedd person som rapporterar förvaltningens
arbete till personuppgiftsombudet. För att möjliggöra detta behöver alla
förvaltningar som inte redan fullgjort sina skyldigheter även utse en person
som rapporterar förvaltningens arbete och system till PUL-ombudet. Varje
förvaltning har ett eget ansvar enligt PUL. PUL-ombud beslutas av
kommunstyrelsen men rapporteringsansvariga, beslutas av respektive nämnd.
Självklart måste kommunen uppfylla sina förpliktelser enligt PUL. För att
snabbt komma tillrätta med rådande situation, görs en tillfällig lösning.
PUL-ombudet kommer att strukturera upp arbetet fram tills 2018-04-30.
Detta arbete innebär initialt en halvtidstjänst.
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3 Beskrivning av nuläge
Kommunens organisation ser i nuläget ut:

Initialt var tanken att alla förvaltningar skulle anmäla sitt ombud men från
beslut till skrivande stund ser PuL-gruppen ut:

KLK

SBF

Soc

Utb

BEAB

It-avd:1 st

SBF: 1 st

Soc: 2 st

Utb: 2 st

BEAB: 2 st

Personalavd: 1 st
Ekonomiavd: 2 st
PuL-ombudet gick en endagarsutbildning hos Datainspektionen under hösten
2017 och PuL-gruppen har haft bokade möten var tredje vecka där man har
behandlat olika frågeställningar som informationsmaterial, information till
kund/medborgare, biträdesavtal, inventeringar av register med mera.
För att information ska flöda effektivt, är det viktigt att cheferna tar sitt ansvar
om att informera sina anställda, att informationen går ut i organisationen. PuLombudet har hållit i olika informationsmöten för olika nämnder och
förvaltningar med stöd av utsedda ombud i respektive förvaltning så som:
Socialförvaltningen, BEAB (Borgholm Energi AB), samhällsbyggnadsförvaltningen, AMA, personalavdelningen, ekonomiavdelningen,
utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Informationsmaterialet har alltid utgått ifrån samma material med tanke på att
Projektredogörelse; PuL- och dataskyddsombud
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säkerställa att liksidig information går ut. (Bilaga 1), oavsett om förvaltningen
eller nämnden fått informationen. Även informationsblad ”Enkel kurs
dataskydd”, Datainspektionen, har delats ut. (Bilaga 2). Många nämnder var
vid informationstillfället inte informerade eller medvetna om att de var
personuppgiftsansvariga.
Viktiga verktyg i arbetet med ny dataskyddsförordning är också en uppdaterad
dokument- och gallringsplan på varje förvaltning. Detta för att veta vilka
handlingar som ska gallras, sparas och arkiveras. Utifrån dessa verktyg är det
dessutom viktigt att man har noga dokumenterade arbetsrutiner för att
säkerställa likabehandlingen i och med personuppgiftsbehandlingarna. I och
med att man måste ha så många olika dokumenterade arbetsrutiner och
undvika rutiner på papper och i pärmar, har PuL-ombudet jobbat och lobbat
för att ett nytt intranät för personalen ska upphandlas och är av största vikt.
Alla som arbetar ska kunna via intranätet, gå in och läsa om sina arbetsrutiner
och om det mot förmodan skulle bli fel, se vem man tar kontakt med. E-post är
ett stort gissel och där det alltid förekommer personuppgifter och e-posten
måste hanteras korrekt och gallras. Kommunstyrelsen antog en gallringsplan
för handlingar av liten och kortvarig betydelse 2017-11-21 § 205 vilken är en
av många viktiga verktyg att hantera personuppgifter. (Bilaga 3)
Ett samarbete med Mörbylånga kommun inleddes ganska omgående efter det
att PuL-ombudet fått uppdraget. De båda grupperna träffades under en halv
dag, där Borgholm var initiativtagare. På detta möte diskuterades många
frågor och man etablerade även ett kontaktnät mellan deltagarna vid detta
möte.
Via e-post har det även gått ut ett utbildningsprogram till alla anställda inom
Borgholms kommun och BEAB, en nanolearning gällande ny
dataskyddsförordning. Här kan man i lugn och ro under några minuter få en
mikroutbildning och förhoppningsvis väcker det lite tankar och frågor ute i
organisationen.
PuL-ombudet håller även på med att sammanställa frågor till en tipsrunda
som kan användas ute i organisationen, i syfte att på ett lekfullt sätt höja
kunskap och kompetens.
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4 Analys och tolkning
Borgholms kommun och PuL-gruppen har jobbat i uppförsbacke med att höja
informationsnivån gällande PuL (Personuppgiftslagen) och
Dataskyddsförordningen med tanke på den korta tid som har stått till
förfogande.
Tack vare PuL-gruppens sammansättning och engagemang har informationen
och till viss del kompetensen höjts avsevärt men det innebär inte att arbetet
kan anses färdigt. Den av Borgholms kommun utsedda dataskyddsombud,
har tillsammans med samordnaren och PuL-gruppen ett fortsatt stort arbete
framför sig, även efter det att lagen har trätt i kraft 25/5-2018. Då gäller det att
få fram alla inventeringar om register, få ut ytterligare information om alla
riktlinjer, dokumentera arbetsrutiner, ta fram biträdesavtal (avtal om
samarbete med leverantörer), utbilda och informera mer löpande. Arbetet
stannar inte upp utan fortsätter.
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5 Slutsatser och rekommendationer
Borgholms kommun har många duktiga tjänstepersoner som har kunskap att
fortsätta med arbetet enligt dataskyddsförordningens regler och riktlinjer
tillsammans med de utsedda ombuden i respektive nämnd och förvaltning.
Naturligtvis måste även kommunens politiker få möjlighet till mer och djupare
information och utbildning gällande förordningen, vilket det nya
dataskyddsombudet säkert kan hjälpa till med.
Det är fortfarande mycket arbete som ligger i nära framtid gällande tre olika
nya lagar och ett val till hösten men fortsätter man med arbetet i samma takt
gällande den nya dataskyddsförordningen i Borgholms kommun, kommer
medarbetare och politiker ha stor insikt i den nya lagen och arbetet med att
säkerställa hanteringen av personuppgifter säkerställs.

Martina Ullfors
PuL- och dataskyddsombud
Borgholms kommun
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Referenser
Litteratur
Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning. Vägledning till
personuppgiftsansvariga, Datainspektionen

Bilagor
Informationsmaterial PuL- och GDPR, Borgholms kommun (Bilaga 1)
Enkel kurs dataskydd, Datainspektionen (Bilaga 2)
Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse, Antagen av KS
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Internet
Borgholms kommun, http://www.borgholm.se
Datainspektionen, http://www.datainspektionen.se
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Dnr 2016/160-348 KS

Slutrapport samt begäran om anvisning av medel, Vattengruppen
Kommunfullmäktige uppdrog 2016-09-12 § 153, på förslag av miljö- och
hållbarhetsberedning, till kommunstyrelsen
att utreda möjligheten eller formalisera redan pågående arbete för att
skyndsamt säkerställa en stadigvarande höjning av grundvattnet och
därigenom säkerställa tillgången på råvatten i vattentäkterna i Borgholms kommun. Till arbetet föreslås att ett nära samarbete utvecklas
med LRF och Ölands Vattenråd.
att utredningen görs omgående för att kunna hålla kommunfullmäktige informerad om projektets utveckling.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-25 § 177 tillsätta en projektgrupp bestående av Ilko Corkovic (S) kommunstyreslen som sammankallande, Sune
Axelsson (S) från samhällsbyggnadsnämnde, Kristin Bertilius samhällsbyggnadsförvaltningen och samordnare Ölands Vattenråd, Björn
Folkesson LRF-gruppen Ölands Vattenråd, samt Anders Lindholm, Carl
Malgerud (M) och Markus Wertwein Ros från Borgholm Energi AB.
Gruppen har träffats tio gånger, varav två i fält. Samtal och förslag kring åtgärder har diskuterats. Fältbesöken har bland annat gått till platser för pumpning av vatten för infiltration samt våtmarker och bevattningsdammar.
I slutrapporten anges ett antal slutsatser och rekommendationer gällande
gruppens fortsatta arbete med att konkretisera förslag och åtgärder. Ölands
Vattenråd har i en skrivelse listat åtgärder som vattengruppen dessutom har
tagit upp för vidare arbete.
Bland annat föreslås anvisning av medel för fortsatt och vidare konkretisering
av åtgärder och förslag i rapporten.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna Vattengruppens rapport.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

för år 2018 anvisa 50 000 kr till gruppen för fortsatt och vidare konkretisering av åtgärder och förslag i rapporten.

att

anvisa medel i 2019 års budget för medfinansiering av projekt för genomförande av åtgärder.

_____________________________
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1 Bakgrund
Extremt låga grundvattennivåer och nederbörd under 2014-2016 ledde till
brist på dricksvatten i kommunen. De viktigaste näringarna hotades och
även kommuninvånare. Åtgärder krävdes på både kort och lång sikt. De
kortsiktiga åtgärderna genomfördes genom samarbete mellan Borgholm,
Mörbylånga och Kalmar kommuner, med expert hjälp och stöd från
Länsstyrelsen. Det resulterade i överföringsledning, och byggande av ett
avsaltningsverk i Sandvik. De långsiktiga lösningarna kräver dialog och
planering.

För att stadigvarande höja grundvattennivån tillsattes en projektgrupp
bestående av:
Ilko Corkovic (S) – KS, sammankallande
Sune Axelsson (S) – SBN
Carl Malgerud (M) – BEAB
Kristin Bertilius – SBF, samordnare Ölands Vattenråd
Björn Folkesson – LRF-gruppen, Ölands Vattenråd
Markus Wertwein Ros – BEAB
Anders Lindholm – BEAB

2 Uppdrag och syfte
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-12 § 153 på förslag av miljö- och
hållbarhetsberedningen
att uppdra till kommunstyrelsen utreda möjligheten eller
formalisera redan pågående arbete för att skyndsamt
säkerställa en stadigvarande höjning av grundvattnet och
därigenom säkerställa tillgången på råvatten i vattentäkterna i
Borgholms kommun. Till arbetet föreslås att ett nära
samarbete utvecklas med LRF och Ölands Vattenråd.
att utredningen görs omgående för att kunna hålla
kommunfullmäktige informerad om projektets utveckling.
BEAB har utsett sina ledamöter och SBN förvaltningsrepresentant.
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3 Beskrivning av nuläge
Gruppen har haft tio möten, varav två i fält. Samtal och förslag kring
åtgärder har diskuterats. Fältbesöken har bland annat gått till platser för
pumpning av vatten för infiltration samt våtmarker och bevattningsdammar.
En stadigvarande höjning av grundvattennivån skapar beredskap för att
klara framtida torrperioder kopplade till klimatförändringarna oh det skapar
inte bara förutsättningar för dricksvatten, det inverkar också positivt på de
livsmiljöer i landskapet där vatten är en förutsättning för vissa arter och
bidrar till den biologiska mångfalden.
Figur 1 och 2 visar grundvattennivåerna i kommunens största kommunala
dricksvattentäkt, Köpingsvik och Lindby. De extremlåga nivåerna 2016 syns
tydligt. Den huvudsakliga grundvattenbildningen, naturlig och konstgjord,
sker december-april, sedan sjunker grundvattennivån under juni-november.

Fig. 1 Grundvattennivån i vattentäkten Köpingsvik.

Borgholms kommun är attraktivt som besöks- och semestermål, särskilt
sommartid. Infrastrukturen måste därför vara dimensionerad för att klara en
trefaldig ökning av vattenkonsumtionen och spillvattenflödet under
högsommaren. På vintern är medelförbrukningen 4 500 m3 per dygn jämfört
med juli då medelförbrukningen är 9 000 m3 (8 000 m3 2016 och 2017) per
dygn.
I kommunen finns flera stora lantbruk och den räknas som den kotätaste i
Sverige. Här produceras en avsevärd del av Sveriges livsmedel, med fokus
på mjölk och kött. Mjölkproducenterna är beroende av rent vatten för att
kunna leverera mjölk till mejeri och flera av lantbruken är avtalskunder hos
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BEAB. Uppskattningsvis 30 % av det kommunala vattnet åtgår till
livsmedelsproduktion (25 % till lantbruk), och 18 % till campingar.

Fig. 2 Grundvattennivån i vattentäkten Lindby.

I kommunen finns ett stort antal enskilda brunnar och enskilda
avloppslösningar. Det finns ingen statistik på vattenåtgången i de enskilda
brunnarna, men möjligen är medvetenheten om att vattnet kan ta slut
generellt högre bland de som har enskilda brunnar. Hur stor andelen
fritidshusägare med enskild vatten- och avloppslösning som inte betjänas av
VA-kollektivet belyser ytterligare den ökade åtgången av dricksvatten
sommartid och den ansträngning detta innebär på grundvattennivån. Drygt
5 000 fastigheter av kommunens 10 900 fritidshus ligger utanför
kommunens verksamhetsområde och kan antas ha enskild vattenbrunn.
Motsvarande siffra för fastboende är 3 800 fastigheter av 10 640 bebodda
ligger utanför verksamhetsområde.
Den stora investeringen i avsaltningsverket i Sandvik har lett till att den
kommunala dricksvattentillgången säkras på både kort och lång sikt. Den
gör också att vattentäkterna får bättre möjlighet att återhämta sig.
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4 Slutsatser och rekommendationer
Under gruppens möten, diskussioner och exkursioner har ett antal förslag
arbetats fram för vidare utredning och/eller uppdrag.


Gruppen anser att ett långsiktigt och opolitiskt arbete är påbörjat och
att detta måste fortsätta oberoende av mandatperiod och majoritet.



För att finansiera åtgärder och insatser med projektmedel bör
kommunen vara medveten om att det krävs både egna medel för
medfinansiering och personella resurser.



En inbjudan om studiebesök kommer att skickas till miljöministern för
att visa upp både utmaningar och lösningar.



En inbjudan till Mark- och miljödomstolen tillsammans med
avvattningsföretag för en principiell diskussion kring omprövning för
både kvarhållnings- och avvattningsfunktion i kanalerna.

4.1 Konsumtionsmönster


Öka medvetenheten om den begränsande resurs dricksvattnet utgör
och på så sätt sänka förbrukningen.



Dialogen måste fortgå med markägare och lantbruk för att hitta
lösningar för alla intressenter.



Utökat samarbete på teknik- och VA-sidan mellan Mörbylånga och
Borgholms kommuner



Fortlöpande revidera och uppdatera VA-planen och presentera för
KF en gång/mandatperiod.



Vi ska vara beredda att söka extern finansiering (exempelvis
200 milj. från regeringen under 2018)



Utreda möjligheten till klassificering av vatten för olika krav på
användning, ”Smart vatten”.



Utveckling av plan och bygglov så regnvatten utnyttjas. Dialog med
plan- och byggsidan om prioritering och koppling med lagstiftning.

4.2 Grundvattenbildande


Ökad dialog med markägare om högre vattennivå under mark i
november/december-februari i områden som har inverkan på
kommunala dricksvattentäkter.



Dialogen måste fortgå med markägare och lantbruk för att hitta
lösningar för alla intressenter.



Fortsätta arbetet med anläggande, restaurering och skötsel av
våtmarker, bland annat genom förstudie i Vedby-Vedborme träsk
(BEABs regi)
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Idag är vattendomar för dikningsföretaget en stor anledning till att
arbetet med kvarhållning försvåras. Möjligheten till avvattning måste
finnas kvar men lagstiftningen kring avvattningsföretag måste
förändras så kvarhållning, där förhållandena tillåter, kan bli möjlig.

Ölands Vattenråd har i en skrivelse till kommunstyrelsen gett förslag på
vidare arbete med grundvatten. Dessa föreslår vattengruppen att Borgholms
kommun arbetar vidare med:






Utforma en kommunal vattenresursplanering med åtgärder som
leder till att en väsentligt större andel av nederbörden inte rinner ut i
havet, utan aktivt kvarhålls som ytvatten, vilket via infiltration ger
ökad grundvattenbildning.
Förbered handlingsplanen med en utredning om, och hur, naturliga
eller anlagda ytvattenförekomster kan skötas och utformas för att
tillgodose olika behov och önskemål.
Använda SGU:s geologiska kartering vid planering/lokalisering, samt
genomför den tänkta uppföljningen.

4.3 Fortsatt arbete
Gruppen anser att frågan måste hållas aktuell även om ingen kris föreligger
och möten ska fortsättningsvis hållas för att upprätthålla fokus på och
utveckla åtgärdsarbetet.

Referenser
Litteratur
SGU: http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1701-rapport.pdf
Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade2017/vatmarkers-ekologiska-och-vattenhushallande-funktion/
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Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
I tjänsteskrivelse föreslår gata/park att ordningsföreskrifter för torghandel
revideras och att § 3 ”en fast saluplats får användas på bestämd tid minst två
(2) månader och högst ett (1) år.” ändras till ”En fast saluplats så som
torgstånd får användas på bestämd tid minst två (2) månader och högst ett
(1) år.
En fast saluplats såsom glasskiosk eller bod får användas på bestämd tid
minst två (2) månader och högst tre (3) år.”
Av skrivelsen framgår att Torget och Sjötorget i Borgholm följer under förskrifterna: lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Borgholms kommun reviderad 1996-08-29. För att få tilldelning av en torgplats på torget ska man inför varje säsong ansöka om torgplats antingen genom Borgholm Energis
hemsida eller via en blankett. Efter godkännande av Borgholm Energi skickas ett tilldelningsbeslut till den sökande. Denna tilldelning kan nu enligt förskriften bara ges för ett år.
Borgholm Energi har fått in önskemål från en av ägarna till glasskioskerna
som blir placerade på torget under sommarsäsongen om att kunna förlänga
tilldelningen av torgplatsen till en längre period än ett år. Detta för att kunna
göra större investeringar och ge en trygghet till verksamheten.
Gata/Park anser att detta kan vara fullt möjligt och vill underlätta för företagare att göra investeringar och öka utbudet på torget i Borgholm.
Detta förslag kan också tillämpas på sjötorget för de bodar som finns där, för
att trygga de verksamheter som har etablerat sig och gjort stora investeringar
där.
Förslaget är framarbetat tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
och kommunledningskontoret.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna förslag till ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

att

kommunledningskontoret uppdaterar och reviderar lokala ordningsföreskrifter för torghandel på torget och sjötorget enligt förslaget inför
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

_____________________________
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POLICY
Datum

Diarienummer

2018-03-15

2018/75-003

Godkänd/ansvarig

Utgåva

Antagen 1996-08-29,
reviderad 2018

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
på Borgholms torg och Sjötorget
Revidering antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX § X
De reviderade föreskrifterna träder i kraft efter kommunfullmäktiges beslut.

Borgholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1991:632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelsen att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om
allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen
(1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa
föreskrifter för salutorget och Sjötorget i Borgholm. Syftet med föreskrifterna
är att upprätthålla den allmänna ordningen.
2 § Förskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen
upplåter till allmän försäljningsplats för torghandel: Torget i Borgholm, södra
delen, samt del av norra torget och Sjötorget i Borgholm.

Fasta och tillfälliga saluplatser
3 § På den allmänna försäljningsplatsen finns både fasta och tillfälliga
saluplatser vilka bestäms av tekniska nämnden kommunstyrelsens
arbetsutskott och administreras av Borgholm Energi.
En fast saluplats får användas på bestämd tid minst två (2) månader och
högst ett (1) år.
En fast saluplats såsom torgstånd får användas på bestämd tid minst två (2)
månader och högst ett (1) år.
En fast saluplats såsom glasskiosk eller bod får användas på bestämd tid
minst två (2) månader och högst tre (3) år.
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av
torgtillsyningsmannen.

Fördelning av saluplatser
4 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande:
Fasta saluplatser tilldelas efter tillgång. Ansökan om fast torghandelsplats
ska göras till: Borgholm Energi.
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Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till
försäljningsplatsen
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med
hänsyn till tillgången på platser.
När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill
varandra.
Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras amman i en eller flera
gemensamma grupper eller rader.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon
annan. I fall en innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens
början har intagit platsen eller gjort anmälan till torgtillsyningsmannen att
platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har torgtillsyningsmannen
rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning
5 § Torhandel får ske på följande tider:
Försäljningen får börja under årets alla månader tidigast klockan 07:00 och
sluta senast klockan 18:00, i fall nämnden kommunstyrelsens arbetsutskott
inte medgivit undantag eller beslutar annat.
Försäljarna får inte tidigare än en(1) timme före fastställd försäljningstids
början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap ska vara bortförda senast en (1) timme efter
försäljningstidens slut.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda
skäl föreligger får nämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid
andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.
Försäljnings- och lotterikiosker med tilldelad årsplats får disponera platsen
under den period som lokal trafikföreskrift upphäver parkering på salutorget
om tekniska nämnden kommunstyrelsens arbetsutskott inte medgivit
undantag eller beslutat annat.

Innehavarens upplysningskyldighet
6 § En Innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990-1183) om
tillfällig försäljning skyldig att ska genom en väl synlig skylt eller på något
annat lämpligt sätt lämna upplysning om ange företags-/innehavarens
namn, postadress och telefonnummer. Skatteverkets krav på kassaregister
gäller även för torghandel inom Borgholms kommun.
Innehavaren är själv skyldig att ordna de tillstånd som krävs för att driva
försäljning. Kopior av tillstånd och avtal ska kunna visas upp vid förfrågan.
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Förbud mot försäljning av vissa varor
7 § Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på
de allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel
8 § Vid försäljning av livsmedel på allmänna försäljningsplatser gäller i
tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och
livsmedelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter med stöd av dessa.
För att få sälja livsmedel ska verksamheten vara registrerad. Mobila
livsmedelsföretag som registrerats i en kommun kan bedrivas i valfri
kommun eller EU-land. Livsmedelsföretagaren ansvarar för att livsmedel är
säkra och att korrekt information finns tillgänglig.

Placering av varor, redskap och fordon
9 § Försäljningsståndet ska rymmas inom den markerade platsen. Det
gäller även tak, dragkrok, varor, emballage, redskap, sopor med mera.
Varor och redskap får därmed inte heller placeras på de gångar som är
avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna eller på uppmärkt
parkeringsplats.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. I undantagsfall kan torgtillsyningsmannen lämna dispens.
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs
torgtillsyningsmannens tillstånd.

Renhållning med mera
10 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast en (1) timme efter
försäljningstidens slut samla ihop emballage, återvinningsbart material
och avfall samt forsla det till en av nämnden anvisad återvinningscentral
(Kalleguta eller Böda) eller på egen bekostnad anlita kommunens
renhållningsentreprenör.
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg samt lämna den i
städat skick.
Varje näringsidkare ansvarar för sin egen sophantering.

Avgift
11 § för användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut
avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
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Överträdelse av föreskrift
12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 §
andra till fjärde styckena, 4 § sjätte stycket första meningen, 5 §, 7 §, 9 och
10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 §§ stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande som gäller vid brott mot denna ordningsföreskrift.

Tillstånd för annat än torghandel
13 § Det är polisen som ger tillstånd för att använda torgytan till annat än
torghandel. Polisen skickar sedan ansökan till kommunen för yttrande i
egenskap som markägare. Om ansökan godkänns får du i kommunens
yttrande veta vilka villkor som gäller. Dessa ska följas, i annat fall kan
tillståndet återkallas.

_______

Sida
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reviderad
2018
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-03

90-115

Dnr 2018/90-318 KS

Revidering av policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun
I tjänsteskrivelse 2018-03-23 redogör ekonomiavdelningen att sedan den
nuvarande policyn trädde i kraft enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-0817 § 119 har det inkommit kritik mot policyn. Kritiken som har framkommit är
att policyn endast har medgivit ansökningar från väghållare som är registrerade hos Lantmäteriet. Den andra kritiken har legat i att det har varit obligatoriskt att göra en ansökan varje år.
I det nya förslaget har krav på förrättning slopats och möjlighet skapats för
enskilda väghållare att söka driftbidrag.
Genom att slopa kravet på förrättning och även låta enskilda väghållare ansöka om driftbidrag kommer öka antalet ansökningar. För att hålla nere på de
administrativa kostnaderna för detta görs bedömningen att det räcker att ansöka vart femte år. Det sker även väldigt små eller ringa förändringar hos de
sökande. Den administrativa kostnaden återfinns både hos de sökande och
hos Borgholms Kommun. Detta förslag innebär även att Kommunen och Trafikverket ställer samma krav om förnyelse av ansökan vart femte år. I den beslutade budgeten för 2018 utökades budgeten med 200 tkr för att kompensera en förändring i denna inriktning.
Konsekvensanalys
Det finns två direkta konsekvenser av detta. Det slopade kravet på förrättning
genererar fler antal beviljade meterväg. Detta kan i sin tur innebära att ersättningen till väghållarna minskar. Den andra konsekvensen är att kommunen
kommer att minska sina administrativa kostnader. Att ansökningar endast behöver inkomma vart femte år kommer även att minska förvirringen för de sökande då det harmonierar med Trafikverkets ansökningsregler.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

revidera Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun enligt förslaget.

Ersätter tidigare antagen policy KF § 119/15.
_________________________________

Utdragsbestyrkande
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Antagen av kommunfullmäktige 2018-XX-XX
Framtagen av Ekonomiavdelningen

Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms Kommun
Riktlinjer och kriterier
Policyn syftar till att tydliggöra kriterierna och nivåerna för bidrag. Policyn ger möjlighet för
enskilda vägar att söka tre olika bidrag:




Driftbidrag
Turistvägsbidrag
Skötselbidrag

Driftbidraget är avsatt att bidra till årlig drift av vägen. Bidraget utbetalas årligen och senast
30 november. Vid ansökan om kommunalt bidrag till drift och underhåll av enskilda vägar
gäller följande:
Bidrag utgår procentuellt efter de antal vägmeter samfälligheten förfogar över och sköter. De
enskilda vägarna får alltså dela på den årliga beslutade budgeten.
För att bidrag ska beviljas måste vägen hållas öppen för allmänheten och vara farbar för
trafik med motorfordon under barmarksperioden och underhållas på sådant sätt att
erforderliga transporter kan genomföras rationellt och att trafikverksamheten inte äventyras.
Kommunen ska beredas tillsyn över verksamheten för att följa upp att väg med beviljat
bidrag betjänar den trafik som anges i ansökan och underhåll sker i erforderlig omfattning.
Utöver driftbidraget kan även ett särskilt turistvägsbidrag sökas för enskilda vägar. Bidraget
utbetalas årligen och senast 30 november med 2 000 kronor till de som uppfyller kriterierna.
Turistvägsbidraget utbetalas till enskilda vägar som har väsentlig betydelse för det rörliga
friluftslivet. Till ansökan anges vägens längd och beskaffenhet samt till vilket turistiskt
ändamål vägen används.
Ansökan ska även innehålla den årliga kostnaden för vägens drift och underhåll.
Förutom de två andra nämnda bidragen finns det möjlighet att ansöka om ett skötselbidrag
avseende skötsel av lekplatser och grönytor. Bidraget utbetalas årligen och senast 30
november till de som uppfyller kriterierna. Bidraget fördelas per kvm och syftar till att
underhålla grönytor och lekplatser.
Ansökan ska inkludera den årliga kostnaden för underhåll av grönytor och lekplatser.
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Antagen av kommunfullmäktige 2018-XX-XX
Framtagen av ekonomiavdelningen

1. Modell för bidrag
Modellen för bidrag till enskilda vägar syftar till att tydliggöra på vilka grunder bidrag
utbetalas i Borgholms kommun. Modellens syfte är att göra det så tydligt och enkelt som
möjligt för såväl allmänhet som tjänstemän.
1.2 Driftbidrag
Driftbidraget syftar till att bidra till kostnader för den dagliga driften av vägen. Som exempel
kan nämnas, vinterväghållning, grusning, hyvling med mera
1.2.1. Kriterier för driftbidrag Samfällighetsföreningar, Vägsamfälligheter,
Vägföreningar och Ideella föreningar
Driftbidrag kan sökas av samtliga enskilda väghållare som är registrerade hos Lantmäteriet ,
samt enskilda väghållare som är bildade genom så kallade frivilliga överenskommelser.
Oberoende organisation och vägens funktion varierar bidragsnivån procentuellt utifrån
vägenslängdmeter och årets beslutade budget. Följande krav gäller för driftbidrag:
















Ansökan ska ske på ändamålsenlig blankett. Samtliga uppgifter ska lämnas för att
prövning om bidrag ska kunna ske. Detta behövs endast första gången bidrag söks
och om det har skett förändringar, annars ska ansökan förnyas vart femte år.
Väghållaren ska vara registrerad hos Lantmäteriet och skicka in en kopia på
förrättningen.
Väghållaren ska tillhandahålla uppgift om antal vägmeter.
Årsmötesportokoll med ekonomiskredovisning.
Ansökan ska vara inne senast 30 september och betalas ut som senast 30
november. Bidraget betalas ut årsvis då en budget är satt, ej i efterskott.
Bidragstagaren ska ange giltigt postgiro eller bankgiro till vilket bidrag utbetalas.
Vägen ska hållas öppen för allmän trafik under barmarksperioden.
Vägen ska vara minst 200 m lång.
Väghållaren ska tillfredsställande underhålla berörda vägar i fråga om drift och
underhåll. Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera utförda åtgärder.
Bidragstagande ska utse en eller som mest två kontaktpersoner som ska föra talan
med bidragsgivaren. I en vägförening lämpligen ordförande och kassör.
Bidragstagaren ska utse en ordförande och en kassör som ska föra talan med
bidragsgivaren.
Bidragstagaren förbinder sig att vart femte år till kommunen inkomma med
redovisning av hur vägen skötts. Bidragsviraren förbehåller sig rätten att kontrollera
att lämnade uppgifter är korrekta samt att begära in kompletteringar vid behov.
Bidragsgivaren förbehåller sig rätten att hålla inne bidrag om inte vägen sköts i
enlighet med bestämmelserna i denna policy.

1.2.2. Bidragsnivåer
Vid godkänd ansökan utbetalas bidrag enligt nedan angivna beräkningsmodell. Oberoende
på hur organisationen kring vägens drift ser ut samt vilken funktion vägen har, utbetalas
bidrag av olika storlek.
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Antagen av kommunfullmäktige 2018-XX-XX
Framtagen av ekonomiavdelningen

Vägföreningens bidrag = Budgeterat bidrag ∗

Meter väg
Totalt meter väg

1.2.3 Ansökan och utbetalning
För att få driftbidrag 2018 och framåt måste ansökan ske på särskild framtagen blankett.
Detta gäller samtliga bidragstagare. Ansökan behövs endast första gången bidrag söks och
om det har skett förändringar annars ska ansökan förnyas vart femte år.
Utbetalning sker efter ansökan och prövning av ovanstående kriterier till vägföreningar
med eller utan statligt bidrag.
Ansökan ska inlämnas till kommunen senast 30 september och bidrag utbetalas
senast 30 november.
2. Turistvägsbidrag
Vid öppethållande av turistväg finns möjlighet att ansöka om särskilt turistvägsbidrag.
Riktlinjerna kring vad som är kvalificerande är följande:


Medel ska gå till vägar som har väsentlig betydelse för det rörliga friluftslivet.

Kriterier för att erhålla turistvägsbidrag är:







Ansökan ska ske hos kommunen på för ändamålet framtagen blankett. Behövs
endast första gången bidrag söks 2018 och om det har skett förändringar annars ska
ansökan förnyas vart femte år.
Medel ska finnas tillgängliga i budget.
Av ansökan ska framgå vägens längd och beskaffenhet.
Av ansökan ska även det turistiska ändamålet framgå.
Av ansökan ska årliga kostnaden för underhåll framgå.

Vid godkänd ansökan utbetalas 2 000 kronor. Bidraget utbetalas årligen senast 30 november
och ansökan ska vara till handa senast 30 september.
3. Skötselbidrag
Vid underhåll av grönytor och lekplatser finns möjlighet att ansöka om ett skötselbidrag.
Riktlinjerna är följande:


Bidraget ska gå till skötsel av grönytor och lekplaster.

Kriterierna är följande för att erhålla skötselbidrag:





Ansökan ska ske på ändamålsenligt framtagen blankett. Behövs endast första
gången bidrag söks 2018 och om det har skett förändringar annars ska ansökan
förnyas vart femte år.
Medel ska finnas tillgängliga i budget.
Av ansökan ska framgå skötselområdets kvm yta.
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Antagen av kommunfullmäktige 2018-XX-XX
Framtagen av ekonomiavdelningen
 Av ansökan ska framgå lekplatsens beskaffenhet.
 Av ansökan ska årliga kostnader för underhåll framgå.
Vid godkänd ansökan betalas 2 000 kronor. Resterande budget fördelas per kvm ut till de
sökande. Bidraget utbetalas årligen senast 30 november och ansökan ska vara till handa
senast 30 september.
Finansieringen av turistvägsbidraget och skötselbidraget sker på bekostnad av den totala
budgeten som är avsatt till bidrag för enskilda vägar, 100 tkr av budgeterad summa avsätts
till turistvägsbidrag och skötselbidrag kommunala grönytor.
_______
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1. Inledning
1.1 Borgholms kommun behöver integration
Att möta den demografiska utmaningen och verka för en stabil befolkningsutveckling är en
framtidsfråga som kommunen har att hantera. En viktig komponent för
befolkningsutvecklingen är inflyttning. Borgholms kommun behöver fler invånare som med
sina unika kvalitéer bidrar till vår utveckling. Mot bakgrund av oroligheterna i omvärlden så
tyder allt på att invandringen till Sverige kommer att fortsätta under en överskådlig framtid.
För att inflyttningen ska bli bestående och hållbar så krävs det att nya invånares kompetens,
kreativitet och arbetskraft tas tillvara på bästa sätt. Det är också viktigt att alla känner sig
välkomna och delaktiga. Integrationsstrategin är en del i arbetet med att nå Borgholms
kommuns vision ”Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något
som vi är stolta över. Nu och för framtiden”. Kommunen ska vara en attraktiv plats att bo och
verka i för alla människor oavsett ursprung. En framgångsrik integration kan både främja
inflyttning och motverka utflyttning. Med rätt förutsättningar kommer nyinflyttade
kommuninvånare vara av stor betydelse för att klara kommunens framtida
kompetensförsörjning.

1.2 Varför en integrationsstrategi?
De senaste åren har i hög grad handlat om att klara av det utökade antalet asylsökande och
nyanlända med uppehållstillstånd som kommit till kommunen och att ställa om berörda
verksamheter efter förändringarna.
Borgholms kommun har under flertalet år tagit emot en hög andel asylsökande i förhållande
till invånarantalet. Detta intensifierades under hösten 2015, då det som mest befann sig runt
1800 asylsökande på Migrationsverkets anläggningsboenden i kommunen samt drygt 100
ensamkommande barn och ungdomar i olika boendeformer. Under 2017 har tillströmningen
av asylsökande minskat, vilket har inneburit att majoriteten av Migrationsverkets
anläggningsboenden i kommunen har stängt.
Antalet asylsökande under senaste åren har lett till ett ökat kommunmottagande av
nyanlända, där anvisade bosättningar via Migrationsverket är en mindre andel. Majoriteten
nyanlända har valt att bosätta sig på egen hand eller har kommit på anhöriganknytning. Sett
till de senaste årens mottagande finns det anledning att planera långsiktigt för att Borgholms
kommun även i framtiden kommer att ha ett betydande antal asylsökande i kommunen vid
ökad flyktingström.
De som har befunnit sig i kommunen under asylprocessen vill ofta stanna kvar och bosätta
sig här när man fått uppehållstillstånd. Kommunen har under åren fått stor erfarenhet och
kunskap om hur man möter och strukturerar ett stort mottagande. Kunskapen behöver tas till
vara för att kunna möta så väl lågt som högt mottagande i framtiden.
För att mottagandet och integrationen ska fungera är det viktigt att ha ett långsiktigt
perspektiv i arbetet. En strategi är viktig för att belysa vilka områden som kommunen
behöver arbeta mer med för att även i framtiden stärka befolkningsutvecklingen och
tillväxten. Strategin ska syfta till att se lösningar och varje ny kommuninvånare ska betraktas
som en tillgång, precis som de som redan bor i kommunen. Ett aktivt integrationsarbete
bidrar också till att förebygga risker och behålla ett tryggt samhälle.
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1.3 Vad är integration?
Integrationspolitiken är samhällsövergripande och rör hela befolkningen. Det handlar om att
alla ska känna sig som en del av det svenska samhället och om att olika grupper i samhället
möts och har ett utbyte med varandra. Det innebär att alla blir en del av samhället med
samma möjligheter, rättigheter, skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
Insatser ska främst rikta sig till hela befolkningen, men ibland måste insatserna riktas till en
grupp människor för att stödja och möjliggöra integration. För att till exempel nyanlända
stegvis ska nå en jämlikhet med inrikes födda sker det i form av delaktighet i olika typer av
sociala relationer i samhället som till exempel arbetsliv, boende och tillgång till sociala
nätverk.

1.4 Begrepp och definitioner i strategin
Asylsökande – person som befinner sig i kommunen under sin asylperiod i väntan på att få
sin ansökan prövad av Migrationsverket. Personen kan bo i eget boende eller i något av
Migrationsverkets anläggningsboende. Ibland blir personen kvar i Migrationsverkets boenden
efter beviljat uppehållstillstånd i väntan på att få hjälp med bosättning, så kallad anvisning.
Nyanländ – person som efter att ha fått upphållstillstånd har bosatt sig på egen adress i
Sverige.
En person räknas som nyanländ de två första åren efter beviljat uppehållstillstånd (den så
kallade etableringsfasen). Nyanlända kan vara både personer som blivit anvisade till
Borgholms kommun och därmed fått hjälp av myndigheterna att ordna boende, eller så
kallade egenbosatta som på egen hand valt att ordna boende och bosätta sig i Borgholms
kommun.
Utrikes född – alla personer som är folkbokförda i Sverige men födda i annat land (det vill
säga även nordiska medborgare).

2. Mål
2.1 Fler invånare
Borgholms kommun behöver människor från olika delar av världen för kulturutbyte, kreativitet
och utveckling. Kommunen behöver skapa förutsättningar för fler nyanlända att arbeta, bo,
utvecklas och trivas i kommunen.
För att lyckas med det behöver asylsökande i högre utsträckning inkluderas och välkomnas i
kommunen i form av tidiga insatser. Efter asyltiden när ett uppehållstillstånd beviljats behövs
riktade insatser för att underlätta etablering i arbetslivet.
2.1.1 Kvantitativt mål
 Öka invånarantalet i kommunen.
2.1.2 Strategi
 Årligen ta emot nyanlända med uppehållstillstånd enligt givna fördelningstal samt de
som på egen hand väljer att bosätta sig i kommunen.
 Bostäder med rimliga hyresnivåer, spridda i hela kommunen, tas fram årligen för
kommunens flyktingmottagning.
 Infrastrukturen ses över kontinuerligt för att möjliggöra bosättning utanför
centralorterna.
 Kommunen som helhet har ett strukturerat och effektivt arbetssätt för planering,
flexibelt tillhandahållande av lokaler och övrig resurstilldelning till berörda
verksamheter i kommunen.
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2.2 Tillvarata ny kompetens och skapa förutsättningar för ökat deltagande i
arbetslivet
Många nyanlända har kompetenser som såväl offentliga arbetsgivare som näringslivet har
ett stort behov av. Kommunen behöver i samverkan med andra aktörer skapa förutsättningar
för snabbare inträde på arbetsmarknaden. En effektivare matchning och flexiblare möjlighet
till påbyggnadsutbildning behövs. Nyanlända inom etableringen och utrikes födda ungdomar
som står utanför arbetsmarknaden behöver särskilt prioriteras. Borgholms kommun är en
viktig arbetsgivare som ska ligga i framkant när det kommer till att ta emot våra nyanlända
såväl som praktikanter som i subventionerade och reguljära anställningar.
2.2.1 Kvantitativa mål
 Nyanlända som 90 dagar efter avslutad etablering är i arbete eller studier uppgår
2020 till minst 60 %.
 Andelen utrikes födda ungdomar som är öppet arbetslösa eller sökande i program
med aktivitetsstöd ska minska för att år 2025 ligga i samma nivå som inrikes födda i
samma ålder.
2.2.2 Strategi
 Kommunen ska i sin roll som arbetsgivare skapa förutsättningar för att fler nyanlända
tidigt ges möjlighet att bidra med sin erfarenhet och kompetens i den kommunala
organisationen och ha en struktur för att tillhandahålla praktikplatser/subventionerade
anställningar för nyanlända.
 Samverka med Arbetsförmedlingen och näringslivet för att möjliggöra för anställda att
vara mentorer för nyanlända samt tillhandahålla praktikplatser/subventionerade
anställningar.
 Stärka nyanländas möjlighet att växa och främja eget företagande och utbildning,
bland annat genom att möjliggöra olika inriktningar inom SFI (svenska för invandrare)
och Komvux men även i samverkan med andra aktörer ta fram skräddarsydda flexibla
utbildningsplatser utefter kompetensbehov.
 Samverka med idéburen sektor och sociala företag för att stimulera till meningsfull
sysselsättning för nyanlända som står långt från arbetsmarknaden.
 Respektive förvaltning i kommunen tilldelas årligen ett fördelningstal med hur många
praktikplatser och subventionerade anställningar som ska tillhandahållas.
Fördelningen sker utifrån hur sammansättningen av anställda i respektive förvaltning
ser ut i nuläget och utifrån en inventering av framtida kompetensbehov.
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2.3 Kvalitativ service, stöd och utbildning för alla
Kommunen behöver en organisation som kan möta alla grupper i samhället med god kvalitet.
En kvalitativ skolgång för nyanlända barn och ungdomar behöver särskilt prioriteras.
Den samhällsförändring som skett på senare år behöver bättre avspegla sig inom
kommunens service. Kommunens organisation har ett behov av ökad kunskap och
medvetenhet om såväl migrations- och integrationsfrågor som diskriminering och
hedersförtryck. Arbete behöver pågå kontinuerligt med att förbättra kommunens roll som
servicegivare för alla medborgargrupper.
2.3.1 Kvantitativa mål
 Andelen utrikes födda med behörighet till gymnasieskolan ska öka
 Andelen utrikes födda med behörighet till högre studier ska öka
 Andelen som slutför SFI - svenska för invandrare ska öka
2.3.2 Strategi
 Kommunen ska i sin roll som servicegivare arbeta för att den kommunala
organisationen har förmåga att tillhandahålla stöd och service från rätt instans.
 Ha en effektiv skolgång för nyanlända barn och ungdomar som börjar i svensk skola
under senare delen av grundskolan.
 Ha undervisning av god kvalitet för nyanlända vuxna inom SFI (svenska för
invandrare)

2.4 Ökad social sammanhållning
För att främja kontakten mellan människor och integration behövs såväl förståelse för
varandras olikheter som medvetenhet om sig själv. Sociala kontakter främjar hälsa och ökar
förutsättningarna
för etablering och delaktighet i samhället. Det behövs också praktiska förutsättningar i form
av naturliga mötesplatser där kommunens invånare kan mötas och samspela med varandra.
Kommunens roll som samhällsutvecklare och samverkanspart är att skapa förutsättningar för
ökad förståelse och kontakt mellan kommunens invånare.
2.4.1 Kvantitativt mål
 Skillnader i upplevelsen av sociala relationer mellan utrikes födda och svenskfödda
ska minska.
2.4.2 Strategi
 Arbeta för ökad kunskap om migrations- och integrationsfrågor samt öka
medvetenheten om diskrimineringsfrågor och hedersförtryck.
 I dialog med idéburen sektor synliggöra och stimulera såväl samverkan som initiativ
inom områden där behov av kompletterande insatser och stöd finns.
 Samverka med andra aktörer för att stimulera aktiviteter för asylsökande och
nyanlända.
 Arbeta för ökad dialog och medvetenhet i värdegrundsfrågor och frågor kring
jämställdhet för nyanlända.
 Tidigt inkludera nyanlända barn och ungdomar i sammanhang som erbjuder naturliga
kontaktytor med andra barn och ungdomar.
 I samhällsplaneringen skapa nya möjligheter för olika grupper att mötas eller använda
en plats eller ett område för att skapa nya rörelsemönster och attraktionspunkter.
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3. Uppföljning
För att hålla samman integrationsarbetet behöver representanter från respektive förvaltning
ha ett forum där externa aktörer bjuds in till dialog efter behov.
Förvaltningarna lägger ett antal aktiviteter för att nå målen i en handlingsplan årsvis.
Utvärdering av aktiviteter samt uppföljning av indikatorer redovisas årligen inför bokslut.
Strategin revideras första halvåret 2021. Om förutsättningarna för arbetet har förändrats
väsentligt kan revidering ske tidigare.

3.1 Indikatorer
3.1.1 Område inflyttning/mångfald
 Antal kommunmottagna
 Antal kommuninvånare
 Andel kommuninvånare som är utrikes födda
3.1.2 Område arbete/kompetensförsörjning
 Andel vuxna som 90 dagar efter avslutad etablering arbetar eller studerar
 Andel öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd i gruppen utrikes
födda ungdomar i åldern 18-24 år
 Andelen kommunanställda som är utrikes födda
3.1.3 Område kommunal service, stöd och utbildning
 Andel utrikes födda med behörighet till nationellt gymnasieprogram
 Andelen utrikes födda med behörighet till högre studier
 Andelen som slutför SFI - svenska för invandrare
3.1.4 Område social sammanhållning
 Upplevelsen av sociala relationer. Skillnaden i upplevelse mellan personer födda i
Sverige, Norden, Europa och övriga världen.
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3.2 Utgångsläge indikatorer
Indikatorer

Källa

2015

2016

2017

Antal kommuninvånare/ 1 november

SCB

10 658

10 860

10 859

Söksträng: http://api.scb.se/OV0104/v1/doris/sv/ssd/START/BE/BE0101/BE0101A/FolkmangdNov

Antal kommunmottagna
(varav ensamkommande barn)

Migrations-verket

78 (7)

114 (12)

118 (28)

Söksträng: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Aktuellstatistik.html#Kommunmottagandeankarlankad

Andel invånare som är utrikes födda

SCB

8,7 %

11,2 %

Söksträng: http://api.scb.se/OV0104/v1/doris/sv/ssd/START/BE/BE0101/BE0101E/InrUtrFoddaRegAlKon

Andel vuxna som efter avslutad
etablering arbetar

SKL, Kolada

0%

38 %

8%

19 %

10

26

Söksträng: https://www.kolada.se/?_p=workspace/nt

Andel vuxna som efter avslutad
etablering studerar

SKL, Kolada

Söksträng: https://www.kolada.se/?_p=workspace/nt

Antal öppet arbetslösa, utrikes födda
ungdomar 18-24 år (årlig mätning
månad 12)

Arbetsförmedlingen

20

Söksträng:
http://qvs12ext.ams.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=extern%5Cmstatplus_extern.qvw&host=QVS%40w001765
&anonymous=true%20&select=StartTrigger,1

Antal sökande i program med
aktivitetsstöd, utrikes födda
ungdomar 18-24 år (årlig mätning
månad 12)

Arbetsförmedlingen

3

10

8

Söksträng:
http://qvs12ext.ams.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=extern%5Cmstatplus_extern.qvw&host=QVS%40w001765
&anonymous=true%20&select=StartTrigger,1

Andelen kommunanställda som är
utrikes födda

SKL, Kolada

0,6 %

0,7 %

Söksträng: https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16623&tab_id=74540

Andel utrikes födda med behörighet
till nationellt gymnasieprogram

SCB, Registerdata
för integration

89,6 %

95 %

Söksträng: http://api.scb.se/OV0104/v1/doris/sv/ssd/START/AA/AA0003/AA0003H/IntGr8Kom2

Andelen utrikes födda med
SCB, Registerdata
behörighet till högre studier
för integration
68,9 %
73,1 %
Söksträng: http://api.scb.se/OV0104/v1/doris/sv/ssd/START/AA/AA0003/AA0003H/IntGr8Kom2
Andel personer godkända i SFI,
SCB, Registerdata
43,6
procent
för integration
Söksträng:
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AA__AA0003__AA0003H/IntGr8Kom3/table/ta
bleViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
Upplevelsen av sociala relationer. Skillnaden i upplevelse mellan personer födda i Sverige, Norden, Europa
och övriga världen. Folkhälsomyndighetens databas, se data och urval nedan:
Sociala relationer (självrapporterat) efter födelseland, kön och år. Andel (procent).
Sverige
Övriga Norden
Övriga Europa Övriga världen
Totalt
2015 2016
2015
2016
2015
2016
2015 2016 2015 2016
Saknar emotionellt stöd 10
10
12
14
15
14
22
21
12
12
Saknar praktiskt stöd
3
4
8
5
10
12
13
15
5
5
Lågt socialt deltagande 16
13
30
27
24
26
28
31
18
16
Svårt att lita på andra
26
25
24
26
42
39
46
47
28
28
Kränkande bemötande
18
20
13
22
21
21
23
25
19
20
Söksträng: http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/sq/3b9ad843-496c-4a83-a920-9dae4d0207f6
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Ny näringslivsstrategi för Borgholms kommun
I tjänsteskrivelse 2018-04-04 och vid dagens sammanträde redogör kommunchef Jens Odevall för ärendet.
Näringslivsrådet har under vintern 2017/2018 tagit fram ett förslag till strategi
för kommunens näringslivsarbete. Tanken med strategin är att använda de
lokala styrkor och egenskaper som finns runt om i Borgholms kommun och
samtidigt stärka identiteten med Borgholm och Öland. Till strategin ska kopplas en årlig handlingsplan som tas fram tillsammans med näringslivsrådet.
I strategin föreslås att Borgholms kommun ska ha tydliga och resultatinriktade mål för näringslivsarbetet. Senast 2022 föreslås att Borgholms kommun
ska;
-

Nått topp 50 gällande Svenskt näringslivs företagsklimat och därmed
visa på att vi jobbar tillsammans med näringslivet, arbetar med ständig
utveckling och på ett välkomnande sätt.
Nått topp 3 gällande Svenskt näringslivsklimat i jämförelse med kommuner som har dominerade säsongsvariation.
Nått topp 25 i SKL:s enkät om myndighetsverksamheten, Insikt och därigenom visa att vi har en myndighetsverksamhet som uppskattas av
företagen.

För att lyckas med det anses det viktigt att kommunen arbetar för;
-

Snabb och rätt återkoppling, helst inom 24 timmar.
”En väg in” ska prägla företagarnas upplevelse med kommunen vid nyetableringar.
”En väg ut” ska prägla kommunens information till medborgare och näringsliv och präglas av enhetlighet och respekt.
Borgholms kommun ska ha flest nystartade företag i länet.
Att fler företag ska utnyttja nationella och europeiska utvecklingsmedel.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta näringslivsstrategi för Borgholms kommun 2017-2022.

att

tidigare näringslivsstrategi, KF § 153/14, därmed upphävs.

att

uppdra till kommunstyrelsen att ta fram årlig handlingsplan för näringslivsarbetet i syfte att uppnå målen i strategin.

___________________________
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1 Våra förutsättningar
Borgholm och norra Öland har unika förutsättningar i Sverige, då det är
stora växlingar mellan den lugna vintern och den fartyllda sommaren. På
sommaren växer kommunen från cirka 10 000 invånare till 250 000
invånare, vilket självklart ställer krav på infrastrukturen.
Huvuddelen av företagen i Borgholms kommun är på ett eller annat sätt
kopplade till turism- och besöksnäringen, som tillsammans med den gröna
näringen/lantbruket är basnäringarna på ön. I kommunen finns en stor
företagarandra. Borgholms kommun ligger till exempel i topp i Kalmar län
när det gäller antal företag per invånare, nystartade företag per invånare,
antal unga kvinnor som startar företag samt antal pensionärer som driver
företag.
Näringslivet i kommunen utgör en viktig ekonomisk faktor för den
kommunala verksamheten. Ökad inflyttning och utveckling av näringslivet
och företagsamheten leder till fler arbetstillfällen, ökad sysselsättning och
tillgång till kompetent arbetskraft, vilket i sin tur bidrar till ökat skatteunderlag
och därigenom välfärdssatsningar men också ökad efterfrågan på
företagstjänster och stärkt köpkraft. En ökad inflyttning bidrar också till
större dynamik och mångfald som ger positiva effekter på nyföretagsamhet
och stärker nya branscher.
Kommunen vill med sin näringslivsstrategi verka för att skapa
förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet i Borgholms kommun
genom att främja uppkomsten och etableringen av nya företag, genom både
förnyelse och utveckling av redan befintliga företag.

2 Vår vision
Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något
som vi är stolta över - nu och för framtiden.
Våra viktigaste ledord för att lyckas i det strategiska arbetet är;







Tillsammans i samverkan och dialog
Framförhållning och långsiktighet
Välkomnande och inbjudande
Utvecklande präglat av ständiga förbättringar
Närhet och tillgänglighet
Kunskap om vårt kulturarv

3 Vår strategi
Tanken med strategin är att använda de lokala styrkor och egenskaper som
finns runt om i Borgholms kommun och samtidigt stärka identiteten med
Borgholm och Öland.
Ö-läget skapar en närhet och samhörighet mellan människor, vilket ger
särskilt goda förutsättningar för samarbete såväl inom näringslivet som
mellan näringsliv och offentlig sektor. För att Borgholms kommun ska kunna
utnyttja denna potential måste attityderna i samhället gentemot företagande
vara både tillåtande och uppmuntrande. Entreprenörskapet måste ges
utrymme och acceptans i samhället. Företagsamhet, initiativkraft och
kreativitet måste uppmuntras och odlas genom hela livet, inte minst i unga
år.
Näringslivsstrategi
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En annan mycket viktig del för att framgångsrikt skapa gemenskap och
samarbete i kommunen är den historiska betydelsen av platsen. I de
kommuner där man lyft fram viktiga historiska händelser i ett sammanhang
och påvisat platsens värde har man utvecklat en mycket tydlig lokal stolthet.
Kunniga och delaktiga medborgare är de bästa ambassadörerna för en
kommun och skapar för en positiv utveckling. Det är därför viktigt att vi
skapar mer kunskap om vårt kulturarv som är unikt och skiljer oss från
andra.
Besöksnäringen tillhör de snabbast växande branscherna både i Sverige
och globalt. Även i Borgholms kommun växer antalet företag inom dessa
näringar. Besöksnäringens utveckling har dessutom en stor betydelse för
andra branschers utveckling, till exempel bygg, transport, lokalt mathantverk, service och tjänster. Det finns potential att stärka
besöksnäringens internationella position genom satsningar på evenemang,
såväl stora som mindre.
Kulturen är en viktig resurs i näringslivsutvecklingen på Öland.
Entreprenörskap och kultur/konstnärskap har många beröringspunkter
eftersom de båda ytterst handlar om att tänka nytt och skapa. Kultursektorn
är idag en naturlig del av besöksnäringen i Borgholms kommun.
Målet med strategin är att få hela kommunen att leva och att öka
befolkningen i kommunen. Arbetstillfällen och entreprenörskap är en viktig
förutsättning för att bo och verka på Öland året om.

4 Våra Mål
Borgholms kommun ska ha tydliga och resultatinriktade mål för
näringslivsarbetet. Senast 2022 ska Borgholms kommun;




Nått topp 50 gällande Svenskt näringslivs företagsklimat och därmed
visa på att vi jobbar tillsammans med näringslivet, arbetar med
ständig utveckling och på ett välkomnande sätt.
Nått topp 3 gällande Svenskt näringslivsklimat i jämförelse med
kommuner som har dominerade säsongsvariation.
Nått topp 25 i SKL:s enkät om myndighetsverksamheten, Insikt och
därigenom visa att vi har en myndighetsverksamhet som uppskattas
av företagen.

För att lyckas med det är det viktigt att kommunen arbetar för;
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Snabb och rätt återkoppling, helst inom 24 timmar.
”En väg in” ska prägla företagarnas upplevelse med kommunen vid
nyetableringar.
”En väg ut” ska prägla kommunens information till medborgare och
näringsliv och präglas av enhetlighet och respekt.
Borgholms kommun ska ha flest nystartade företag i länet.
Att fler företag ska utnyttja nationella och europeiska
utvecklingsmedel.
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5 Kommunens ansvar
Kommunen har flera roller inom näringslivsområdet och arbetar utifrån att
genom hög kompetens, snabb och god service, hög tillgänglighet och bra
bemötande, understödja ett växande näringsliv.
Kommunstyrelsen har det övergripande politiska ansvaret för
näringslivsutvecklingen i Borgholms kommun och huvudansvaret vilar på
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Dessa ska, tillsammans
med näringslivsutvecklaren och berörda verksamheter, ha en kontinuerlig
kommunikation med näringslivet för att verka för utveckling i hela
kommunen.
Kommunen ska ta ett samlat grepp om infrastrukturfrågor oavsett om det är
en direkt kommunal angelägenhet eller ej. Bredband, el och mobiltelefoni är
exempel på områden som inte är ett kommunalt ansvar, men är
grundförutsättningar för flera branscher i kommunen.
Kommunen ska arbeta för att ha tillgång till redan detaljplanelagd kommunal
mark med lämplig infrastruktur för snabb nyetablering av industri-, kontorsoch annan näringslivsverksamhet. Till detta krävs också ett aktivt arbete
med privata markägare.
Alla i kommunen som arbetar med frågor som berör näringslivet har också
ett ansvar för att aktivt utveckla och delta i en nära dialog med företagare
och näringslivets företrädare. Samtliga nämnder och bolag har uppdraget
att i sina verksamhetsplaner beskriva hur man bidrar till genomförande av
strategin.
Borgholms kommun ska kännetecknas av effektiva kommunala processer
och bra bemötande och tillgänglighet. Det skapar förutsättningar för en bra
service som i sin tur leder till ett bra företagsklimat. Borgholms kommun
och dess bolag och förvaltningar ska upplevas enhetligt för de som söker
kontakt, oberoende av vilken del av kommunen man kontaktar.
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Antagande av fördjupad översiktsplan Borgholm Köpingsvik
I tjänsteskrivelse 2018-04-04 och vid dagens sammanträde redogör planarkitekt Hanna Olin Andersson för av samhällsbyggnadsförvaltningen framtagen fördjupad översiktsplan Borgholm Köpingsvik inför antagande.
Syftet med fördjupningen är att tydliggöra områdets förutsättningar, belysa
värden samt ge förslag på utveckling. Målet är att åstadkomma ett väl förankrat underlag för kommande beslut rörande Borgholms- och Köpingsviksområdets utveckling.
Det noteras att en fördjupad översiktsplan är vägledande och inte styrande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt särskilt utlåtande.

_____________________________
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2018-04-04

fördjupning av Översiktsplanen

Planhandlingarna i korthet
Del 1
fördjupning av Översiktsplanen
1. IntrodukƟon
Från uppdrag, frågeställningar och vision och mål,
beskrivning av arbetet och processen med aƩ ta
fram planen.
2. FramƟdens Borgholm Köpingsvik
Planförslaget beskrivs i temaområden, grön- och
blåstruktur, bebyggelseutveckling, trafik mm
3. Planeringsunderlag, lagsƟŌningen, geologin och
Ɵdigare ställningstaganden
Bilaga 1.1 Risk- och sårbarhetsanalys
avseende klimaƞörändringars påverkan för tätorterna Borgholm och Köpingsvik

Del 2
Miljökonsekvensbeskrivning
1. Miljöbedömningens syŌe, avgränsning och metodik, Planförslag och alternaƟv, Miljökonsekvenser, påverkan på riksintressen, skyddade områden
& arter, miljökvalitetsnormer, Undvikande och
uppföljning av betydande miljöpåverkan mm.
Bilaga 2.1 Miljökonsekvensbeskrivning kortversion

Del 3
Särskilt utlåtande
Beskrivning av processen, medborgardialogen
och förkastade alternaƟv. EŌer den beskrivningen
följer inkomna yƩranden med kommunens svar på
hur/om synpunkterna medförts ändringar i planen
och förklaringar Ɵll varför.
Bilaga 3.1 Tjänsteskrivelse 2018-01-10
Bilaga 3.2 Utdrag ur protokoll KSau
2018-01-15 §32
Bilaga 3.3 Inkomna yƩranden i originaluƞörande.
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Sammanställning av planens huvuddrag - Utbyggnadsstrategier för hållbar utveckling
Med hållbar utveckling menar vi hur människor, natur, olika näringar och naturresurser kan utvecklas sida vid sida samtidigt som de ger nytta åt
varandra. Nedan presenteras de strategier för en hållbar utveckling som genomsyrat planförslaget.

Värna kultur- och naturområden
Öland har ett sällsynt rikt natur- och kulturarv. Detta är inte minst
en tillgång i fördjupningsområdet. Invånarna får dagligen storslagna upplevelser av natur och kultur. Området drar också mängder av
turister varje år, vilket kan ändras om inte arvet förvaltas väl. Det är
ytterst viktigt att bevara dessa miljöer för efterkommande generationer.
Ett rikt växt- och djurliv
Som en del av de ovannämnda naturmiljöerna ingår ett rikt växtoch djurliv. Inom fördjupningsområdet ryms många växt- och
djurarter av sällsynta slag. Det är av stor vikt för den biologiska
mångfalden att dessa arter ges möjlighet att sprida sig över större
områden. Sammanhängande grönstrukturer och en inte alltför
utspridd bebyggelse är viktigt för att värna den biologiska mångfalden.
En ren och giftfri miljö
Inom fördjupningsområdet ryms havskust, ett flertal mindre vattendrag och ett stort vattenskyddsområde. Vid ett tillbud kan dessa
vatten på kort tid påverka en stor mängd människor och djur, varför det är viktigt att vara aktsam med utsläpp. Åtgärder för att förhindra, förebygga eller minimera skador vid utsläpp och olyckor är
viktiga. Markföroreningar inom området bör saneras efter de krav
som bostäder ställer. Området är så pass tätbebyggt att man måste
räkna med att det kan bli en realitet på alla platser där föroreningar
förekommer. Skyddsområden för befintliga och framtida vatten-

täkter ska säkerställas. Kommunal vattenförsörjning ska normalt
prioriteras före alla andra intressen. Verksamheter eller åtgärder
som kan inverka negativt på vattenkvalitén eller tillgångarnas
storlek ska inte tillåtas.
Förtäta bebyggda områden
Genom att bygga nya bostäder centralt i samhällena ökar underlaget för offentlig och kommersiell service samt kollektivtrafiken. De korta avstånden gör att alla inte behöver vara beroende
av bil i vardagen. Förtätning kan bestå såväl av att hitta luckor i
samhällena som att hitta och möjliggöra effektiva användning av
redan ianspråktagen mark. Genom förtätning minskar behovet
av att bygga i det unika landskap som omger Borgholm-Köpingsvik.
Värna jordbruksmarken
Jordbruket är en näring som är oerhört viktig för hela kommunen och fördjupningsområdet. Det öppna landskapet skänker
dessutom kvaliteter som många människor uppskattar. Öppna
marker som ängar och hagar bidrar även till en ökad biologisk
mångfald. Tätortsnära jordbruk kommer alltid att ha konflikter
med växande samhällen. Det är troligt att andelen jordbruksmark i fördjupningsområdet kommer att minska. Kommunens
ståndpunkt är dock att den brukbara jordbruksmarken ska
minska så lite som möjligt. Strategin att förtäta samhällena går
hand i hand med strategin att värna jordbruksmark.
Förlängd turistsäsong
Öland har idag en turistsäsong som är begränsad i tid. För att
utnyttja de resurser som går åt till att bygga upp turistanläggningar vore det önskvärt att de användes en längre tid av eller
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Grön- och blåstruktur
hela året. Detta kan också göra att anläggningar som annars bara
har anställde en del av året kan komma att ha åretruntanställda.
Ett annat sätt att utnyttja de resurser som besöksnäringen tar i
anspråk är att fritidshus byggs efter en standard så att de också
kan användas för permanentboende. Kommunen försöker att
möjliggöra permanentboende i alla nya bebyggelseområden.
Planförslaget innehåller också förutsättningar för befintliga fritidsområden att utvecklas till permanentboende.
Sammanställning av riktlinjer
Inget ytterligare ianspråktagande av mark som minskar allmänhetens tillgång till kusten ska tillåtas.
Tillgången till stranden ska förbättras genom strandpromenad
samt anslutande gångvägar till och från målpunkter.
Att fördröjningsmagasin ska anläggas vid Rosenfors samt vid
Vattenverket.
Att reningsdammar anläggs längs kusten med jämna avstånd t.ex
vid Mejeriviken
Att fortsätta miljöarbetet för ett renare Kalmarsund.
Åtgärdsförslag syftar i första hand till att styra avrinningen till
ytor som kan tilllåtas översvämmas, samt underlätta en kontrollerad transport ut mot havet. Kombinera grönstruktur med
vattenstråk.
Avskärande diken vid Borgholms tätorts utkant bör prioriteras,
för att hindra avrinning från högre belägna områden att föra
vatten in i tätbebyggt område.
Möjligheten att anlägga diken för att styra avrinningen inne i
tätbebyggelsen bör undersökas.
Vid de särskilt utsatta samhällsviktiga verksamheterna bör lokala
åtgärder som syftar till att leda vattnet bort från verksamheten
prioriteras.
Vid nyexploatering är det synnerligen viktigt att anpassa höjdsättningen för att undvika översvämning. De problem som identifierats i Risk- och sårbarhetsanalysen (DHI, 2014) indikerar
att tydliga riktlinjer behövs kring höjdsättningsprinciper för att
undvika liknande situationer vid framtida nybyggen, förslagsvis
med Svenskt Vattens publikation P 105 om hållbar dag- och
dränvattenhantering som utgångspunkt.
Öppna dagvattenlösningar har flertalet fördelar jämfört med
traditionella dagvattensystem under mark. Grönytor och diken
genererar långsammare avrinning och kan leda till bättre rening
och fördröjning av dagvattnet vilket minskar både översvämningsrisker och att förorenat dagvatten rinner rakt ut i Kalmarsund
Varken öppna eller traditionella dagvattensystem kan utformas
för att hantera extrema regn utan någon översvämning. Det är
därför viktigt att som komplement till dagvattensystemet utforma bebyggelsestrukturen så att en del ytor kan tillåtas översvämmas enstaka gånger utan att det leder till stora konsekvenser,
samt att avrinningen vid extrema regn leds till dessa ytor. Genom att använda översvämningsbara ytor vid extremregn kan

vattenmängder magasineras tills dagvattennätet kan ta emot och
rena detta.
Ny bostadsbebyggelses grundläggning ska ske på minimum 2,8
meters markhöjd.
Ny lokalisering av offentliga lokaler och samhällsfunktioner,
exempelvis skolor, idrottshallar, vårdlokaler, reningsverk mm ska
placeras på minst 4 meter markhöjd.
Strategi för framtida åtgärder - befintlig bebyggelse, samhällsfunktioner samt infrastruktur ska utredas när och hur ett skydd
kan ske. Även en prioritering ska göras. Se s. 28 förslag på placering av vallar.
Ny bebyggelse får placeras lägre än föreskriven höjd om utredning konstaterat att skyddsåtgärder är genomförbara samt att
beslut om åtgärd fattats.
Styra avrinningen vid extrema regn till ytor som kan tillåtas
översvämmas, samt fördröja transport ut mot havet.
Avskärande diken vid Borgholms tätorts utkant bör prioriteras,
för att hindra avrinning från högre belägna naturområden runtomkring att översvämma bebyggelsen.
Vid de särskilt utsatta samhällsviktiga verksamheterna bör lokala
åtgärder som syftar till att leda vattnet bort från verksamheten
prioriteras.
Ny bebyggelse ska anpassas för att översvämning ska undvikas.
Geoteknisk lämplighet ska hanteras i detaljplaneringen samt
bygglov.
Mark i framförallt lågpunkter, grönstråk och kustzoner ska
lämnas obebyggda. Detta för att kunna leda vatten till dessa
översvämningsbara områden vid extremregn för att fördröja
avrinningen till Kalmarsund och ge naturlig rening. Spara ytor
att bygga skyddsbarriärer på, ex vallar, mot kusten vid stigande
havsnivåer.
De stora sammanhängande jordbruksarealerna inom området
ska prioriteras. Det är viktigt inte minst för att bevara kulturvärdena
Vattentäkten sammanfaller med jordbruksmarken, Ingen exploatering bör vara möjlig inom denna, framförallt inte inom den
primära zonen. Att skydda täkten från påverkan som kan skada
grundvattnet prioriteras framför annan form av utveckling.
Skyltning av kulturmiljöer behöver kompletteras med information om platser för att förhöja upplevelsevärdena.
Gång- och cykelvägar för rekreation och friluftsliv behöver gemensam skyltning.
Gång- och cykelvägar för rekreation och friluftsliv behöver i
sträckning kompletteras för att få sammanhängande stråk.
Ett respektavstånd till de värdefulla miljöerna krävs för att dessa
värden inte ska gå förlorade. Nytillkommande bebyggelse bör
inte placeras visuellt nära upplevelsevärden. Finns en siktbarriär
ex i form av en skogsdunge kan 50 meters avstånd vara tillräckligt

Kartan på sida 34 visar samtliga
grönområden som på de kommande sidorna beskrivs var för
sig och ges platsspecifika bedömningar.
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utvecklingsområde för kulturcentrum. Dessa två specialområden
avses inte utredas för byggnation. Områdenas respektive gränser visar på mark som bör utredas. I vissa fall har även kända
värdefulla områden fått ingå. Dessa avgränsningar har gjorts för
att områdets framtida utformning ska ske med hänsyn till de
värden som pekas ut, inte för att värdena ska byggas bort.
Vid detaljplaneläggning/planerad byggnation ska dagvattenhanteringen utredas, se s. sida 24f. Flera av de utpekade
utredningsområdena i Borgholms stad är redan idag till stor
del hårdgjorda/asfalterade och genom en omvandling av dessa
områden till kvartersbebyggelse med bostäder, handel, kontor
och ickestörande verksamheter skulle öka möjligheterna till en
bättre dagvattenhantering, planera in översvämningabara ytor
med koppling till reningsdammar osv.

Utredningsområden
Utgångspunkten för Borgholm respektive Köpingsvik ser olika
ut. I Borgholm handlar det främst om att hitta strategier för
hur den befintliga stadskaraktären kan bevaras och utvecklas på
bästa sätt. Köpingsvik har en rikare historisk grund samtidigt
som stranden och vägen är viktiga utgångspunkter. I planförslaget läggs en kurs ut för orternas framtida utveckling – var för
sig, tillsammans och med närområden. Efter att planeringsunderlaget, se kapitel 3, sammanställdes har en bedömning gjorts
av varje del av planområdet.
Utredningsområden är områden som har bedömts möjliga att
utreda vidare för tillkommande byggnation. I vissa fall är det
utökade byggrätter som pekas ut , i andra fall ett helt nytt område för verksamheter i kombination med handel eller områden
där bostäder ska prioriteras vid ny detaljplaneläggning. Två av
områdena nr. 2A och nr. 24 är specialområden som pekas ut
som utredningsområden för utveckling av evenemangsplats samt

Kapitlet om utredningsområden
börjar på sida 42

Utredningsområden
Utvecklingstyp
Förändring i befintlig miljö
Förändring i obebyggd miljö

Regionnät
Regionnät
1

2A

2B

2C
3A
3B

11

10

8
12

19A
20
2122

7B

15

7A

5

4
6

13A
13B
14 17
23A

16

9C
9A

18
9B

24 23B
23C

25B
25A

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000
Meter

¯

77

Kulturmiljöer
Övergripande riktlinjer
I Borgholmsområdet finns flera områden med arkitektoniska
värden. Många tidstypiska hus från olika tidsperioder riskerar att förlora sina arkitektoniska värden vid ombyggnad och
renoveringar. Genom att använda moderna material som exempelvis aluminiumfönster och betongtakpannor, att lägga till
fönsterspröjs eller förändra fasadmaterial eller kulör förlorar en
byggnad sina tidstypiska drag.
I många äldre hus finns behov av att energieffektivisera, att
förbättra badrum och kök mm. Ofta är då en renovering en
nödvändighet för att uppfylla dagens krav på boendemiljö. Att
förbättra boendestandarden behöver inte motsäga att karaktären
kan bevaras. Genom fotografier kan man ta reda på hur huset
såg ut när det byggdes och det kan ge god vägledning för vilka
material och färger som kan användas vid en renovering. De
övergripande riktlinjerna och de områdesspecifika varsamhetskraven ska följas. Vid nybyggnation förordas att den avspeglar
och uttrycker vår tids arkitektur hellre än att imitera äldre bebyggelse. Tillägg i en befintlig miljö kan göras på olika sätt med
anpassning till det befintliga, utan att en otydlighet gentemot
den äldre autentiska bebyggelsen uppkommer.
Angivna övergripande riktlinjer och Områdesspecifika varsamhetskrav gäller även lovbefriade åtgärder enligt 9 kap. 4-6§§
PBL(2010:900).
Arkitektmedverkan i bedömningen vid kommunens bygglovgivning och rådgivning.
Vid tillbyggnad av hus ska detta endast ske inåt kvarteret där
förändringen inte kan synas från stadsgatan. Fasaden mot gatan
ska behålla sitt tidstypiska uttryck.
Nytillkommande bebyggelse ska underordna sig den befintliga
i volym, placering, färgsättning och/eller detaljeringsgrad. Vid
placeringar där den nya byggnaden blir en del av landskapsbilden, nära kulturmiljöer eller kan ses på avstånd är det särskilt
viktigt att färgsättningen är dov samt att byggnadsmaterialen
väljs utefter att byggnaden ska smälta in i miljön. Exempelvis

Borgehage radby

blanka plåttak samt vita/ljusa fasader ska undvikas.
Olika byggnader/byggnadsmiljöer har olika toleransnivåer
för hur stor ändringen kan vara för att den ska betraktas som
väsentlig. Nedan nämnda exempel på åtgärder ska hanteras
varsamt och endast tillåtas om åtgärden syftar till att återställa byggnaden till ursprunglig utformning eller om ändringen
stämmer överrens med traditionell utformning enligt aktuell
tidsepok.
Exempel på åtgärder:
• Tillbyggnad av huvudbyggnad
• Komplementbyggnader eller andra åtgärder i strid med detaljplan
• Tak, byte av material ex tegel, betong eller plåt. Byte av
matt till blankt eller väsentligt byte av kulör. Ändra storlek på
vindskivor, tjocklek på tak eller andra ändringar i byggnadens
proportioner. Framträdande tillägg exempelvis taksäkerhet eller
takkupor.
• Fasad, byte av material ex puts, liggande eller stående panel eller tegel. Väsentligt byte av kulör. Vid ny färgsättning ska i första
hand originalutseendet efterstävas. I andra hand ska annan färg
från samma tidsperiod och stil användas.
• Fönster, materialbyte från ex bågar i trä till bågar av metall
eller plast, ändra karm och båges mått eller byta från ett inåtgående fönster till ett som öppnas utåt. Även byte av kulör eller
indelning av fönstret är avgörande för byggnadens utseende.
Lägga till, ändra eller ta bort takkupor.
• Tillägg eller borttagande av detaljer ska stämma överrens med
byggnadens ursprungliga stil.

Kartan på sida 64 visar samtliga
kulturmiljöer som på de kommande sidorna beskrivs var för
sig och ges platsspecifika bedömningar.
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Trafik och kommunikationer

•

Riktlinjer
•

•

•

•

Ökad turism på ett hållbart sätt. Ett strategiskt mål om att
fördubbla intäkterna från turismen mellan år 2010 och 2020
har satts upp (Turismstrategi Öland antagen KF 20130819).
Genom satsningar på cykelturism, satsningar på kollektivt
resande, säsongsförlängning, skapa fler reseanledningar
under lågsäsong och stärka vårt varumärke kan vi uppfylla
målet på ett hållbart sätt.
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Köpingsvik. För att förbättra
trafiksituationen genom Köpingsvik krävs det att en samlad
insats görs. För att åtgärda problematiken på ett kostnadseffektivt sätt utan stor negativ påverkan på miljö eller samhällets funktioner krävs andra lösningar än de som tidigare
föreslagits i utredningar. Det som föreslås är att förbättra
befintligt vägsystem, de beskrivna åtgärderna är ett förslag
som kan ligga till grund för kommande dialog med berörda
parter. Även cirkulationsplats i korsningen lv 136/Öjvägen
i kombination med att förbjuda vänstersväng för östgående
trafik på väg 136 under högsäsong genom tätorten bör utredas som en alternativ lösning.
Bostadsbebyggelse i Yttre hamnen innebär att nyttjande som
traditionell handelshamn för transporter av gods, gödning,
sten etc. inte längre är möjliga. Kajens fria bredd beror på
vilka krav som ställs utifrån de verksamheter som skall ges
tillgänglighet. Om behov av att förstärka den befintliga
kajen finns kan markytan komma att utökas.
Gång- och cykelnätet inne i och mellan orterna behöver
förbättras, byggas ut och länkas ihop. Arbetet med att göra
Ölandsleden till en sammanhängande cykelväg runt hela
Öland pågår. Från Lundegård och norrut och från Borgeha-

•

•
•
•

•

•

•

•

ge och söderut behövs anslutande cykelvägar.
Separera cykeltrafiken från väg 136. Där pendlingscykelvägen korsar väg 136 i Köpingsviks västra del anlägga en gångoch cykeltunnel
VMS-styrning. Genom att styra genomfartstrafik till alternativa vägar under de tider och dagar då köbildning uppstår
kan trafiksituationen förbättras med hjälp av befintliga vägsystem. Arbeta för att digital trafikstyrning ska uppföras nära
brofästet där trafikanter får information om alternativ väg
till Sandvik, Löttorp, Böda och Byxelkrok via östra landsvägen-Norra Möckleby till Föra under de tider och dagar som
köer uppstår. Information under högsäsong om alternativa
färdvägar kan minska köer.
Ny utformning av gaturummet vid övre delen av Storgatan.
Åtgärder på väg för att skydda vattentäkten från föroreningar i samarbete med Trafikverket.
Väg 136 från Brofästet till Borgholm. Fortsätta arbetet med
trafiksäkerhetshöjande åtgärder, mittseparering, ökad hastighet, utfartsanering, parallella vägnät och separat gc-väg.
Trafikverket arbetar med frågan.
Direktutfarter mot väg 136 ska undvikas. Nya fastigheter
ska försörjas genom anslutning till annan väg eller genom
samlad infart. För befintliga fastigheter där alternativ infartsväg finns eller kan skapas ska utfart mot väg 136 stängas.
För övriga vägar inom området ska direktutfarter mot landsväg endast tillåtas om annan anslutning ej är möjlig.
Arbeta för att åtgärda trafikproblematiken vid infarten till
Borgholms slott/Solliden. En lösning med förbud mot vänstersväng och leda trafiken söderut för att vända vid Räpplingevägen bör undersökas.
Infarten till Vasahuset behöver förbättras för att kunna utveckla ett kulturcentrum i framtiden. Utfart bör undersökas
om det kan ske genom att leda trafik ut på Rosenforsvägen.
Gång- och cykelväg mellan Borgehage och Kolstad. Höga
upplevelsevärden och ger ökat antal alternativ till rekreationsslingor samt möjlighet till förbifart för räddningstjänst.
Koppla ihop med planerat LONA-område vid Strömmen,
tillgängliggöra stenbron osv.

Kartan på sida 84 visar vägar som
på de kommande sidorna beskrivs mer ingående.
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DEL 3 Särskilt utlåtande
Inkomna yttranden och kommunens svar
Under utställningen inkom 31 yttranden. Under planprocessens
gång har flest synpunkter framförts om fyra olika delar av planområdet. Borgehage, Kolstad/Furuhäll, Köpingsviks utveckling
och Kapelludden. Ett exempel vardera återges nedan för dessa
områden. Både yttranden och svar är klippta.
Yttrande 2 Borgehage
Borgehage byalag har i sitt yttrande över översiktsplanen för
Borgholms kommun och i sitt yttrande över samrådsförslag
till fördjupad översiktsplan över Köpingsvik-Borgholm Borgehage tagit upp de stora natur- och kulturvärden, som finns
i och omkring Borgehage. Dessa värden anser Byalaget vara i
fara om de föreslagna exploateringarna genomförs. Borgehage
Byalag har därför tagit initiativ till att söka medel för ett LONA-projekt hos Länsstyrelsen. Den är nu genomförd. Resultatet mynnade ut i en Skötselplan för Borgehage, och som nu
ligger till grund för att Naturvårdsverket har beviljat pengar
för att genom ett Komet-projekt restaurera alvaret, lövskogen
och sjömarken i Borgehage. Områdena lever i symbios med
varandra och med den brukade jordbruksmarken, som binder
dem samman. Speciellt viktigt är det för många mycket sällsynta rödlistade insektsarter, som lever i en brynjemiljö, dvs,
lövskogen, Nedre Gärdesvägen, de gamla stenmurarna och
åkermarken. Det gäller också för flera stora lokaler med
knippnejlika Dianthus armenia i Borgehage, som är fridlyst
enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf:
8. Bestämmelsen gäller hela landet
Det finns redan en Naturvärdesinventering i Skötselplanen
som visar: ·
• Att området i och kring Borgehage hyser ett mycket stort
antal skyddsvärda arter
* Att området i och kring Borgehage utgör en betydande del
av ett av de artrikaste områdena i Nordeuropa
Trots tillgång till dessa resultat från Skötselplanen, som kommunen varit med och tagit fram, föreslår nu kommunen att
utöka med ytterligare en exploatering och då inom strandskyddsområdet Det finns ett stort lokalt stöd för genomförandet av Komet-projektet. Om vi ska kunna upprätthålla lokal
support och entusiasm, anser vi att byggplanerna för Borgehage måste tas bort från den föreslagna översiktsplanen.
Kommunens svar
Genom att ta fram en fördjupning av översiktsplanen har hela
planområdet gåtts igenom för att lokalisera ny bebyggelse.
Till stor del har vi hittat platser för förtätning på redan hårdgjorda ytor (ingen förtätning på parkmark) men inte fullt ut.
Med alla de naturvärden, kulturvärden, strandområden och
skyddszoner för vattentäkten mm som finns inom planområdet har vi pekat ut vilka ytor som ska prioriteras för vilken
användning och till stor del avser vi bevara och ibland även
utveckla eller skydda befintliga värden. Genom dessa bedömningar har vi avsett att visa att andra delar av planområdet inte
lämpar sig för bostadsbyggnation. Att peka ut jordbruksmark
som utredningsområden för Bebyggelseutveckling har inte
skett lättvindigt. Vi är en kommun som värdesätter lantbruk,
vi är landets kotätaste kommun, jordbruksmarkens betydelse

för matproduktion, vi har också mycket marker som behöver
betas och därmed ett stort behov av odlingsmark till foder
och spridningsarealer. Sedan Översiktsplan 2002 har linjen
i kommunen varit att vi ska vara mycket restriktiva till att
tillåta ianspråktagande av jordbruksmark med ett undantag
– området runt Borgholm och Köpingsvik, där bebyggelseutveckling kan motivera att ianspråkta jordbruksmark. Vi har
sökt efter nyare planeringsunderlag för jordbruksmarken men
har tyvärr inte funnit detta, men att skördestatistiken ger en
indikation om bördighet. Att de utpekade jordbruksmarkerna
på sidan 32 inte omfattas av den nationella bevarandeplanen
för odlingslandskapet, eller den regionala bevarandeplanen
har vi också vägt in. Det vi har konstaterat är att intresset av
bebyggelseutveckling kan väga tyngre än fortsatt brukande av
odlingsmarken på just dessa platser, under förutsättning att
områdena bebyggs på ett effektivt sätt. Två av områdena har
föreslagits utgå efter utställningen men beslutats vara kvar, se
bilaga 1 och 2. Det är den politiska viljan att fortsatt utreda
dessa områden även om förutsättningarna inte är jämförbara
med övriga utredningsområden. Den inaktuella informationen från 1969 samt 1971 tas bort.
Inkomna yttranden har medfört följande förändringar i översiktsplanen:
• Förtydligande på sida 60 i områdesbeskrivningarna för
område 25 Borgehage: Ett första steg är att pröva områdets
förenlighet med kraven i PBL 2 kap 2§ att följa MB 3 kap
4§. Hela eller delar av området ska fortsätta vara jordbruksmark tills områdets lämplighet för byggnation utretts
färdigt. Visar utredningarna att delar eller hela området
är olämpligt för byggnation ska befintlig markanvändning
som jordbruksmark kvarstå.
• Tillägg på sida 60 i områdesbeskrivningarna för Område 25 A (Borgehage östra delområdet): ”Området ligger
omringat av höga naturvärden och ett LONA-projekt har
genomförts. Detaljplanens utformning och genomförande
ska ske på sådant sätt att det minimerar påverkan på de
skyddsvärda arter som finns i närområdet.”
Området har prövats mot MB 3:4 och följande bedömning har
gjorts: Område 25 A är att betrakta som brukningsvärd jordbruksmark (odlingsmark). Planer på att bebygga området har
funnits i över tio år. Investeringar i form av ex planprogram
och dimensionering av VA-ledningar har gjorts. I arbetet med
fördjupningen av översiktsplanen har hela Borgholm-Köpingsvikområdet undersökts och bedömningar för vad varje
område är viktigast för har gjorts. Område 25A har bedömts
vara viktig för områdets bostadsförsörjning – Delområdet
omfattar ca 13,7 hektar mark varav 7,3 hektar åkermark.
5,48 hektar blir tomtmark. Beräknat på planprogrammets
tomtstorlekar, minsta tillåtna tomtstorlek är 1200 kvm, skulle
hela område 25 A maximalt kunna ge 45 tomter á 1200 kvm.
En motsvarighet inom fördjupningsområdet finns inte. En
alternativ lokalisering inom planområdet som fyller behovet
av den typen av bostadsbebyggelse som pekas ut i område 25A
har undersökts men inte gått att finna. Slutsatsen är därför
att områdets betydelse för bostadsbyggnation väger tyngre
än dess betydelse som jordbruksmark. En motsvarighet inom
fördjupningsområdet finns inte.
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Yttrande 3 Kolstad/Furuhäll, utredningsområde 16 (s. 7-9
Särskilt utlåtande)
Yttrandet bör läsas i sin helhet se s. 7-8 i Särskilt utlåtande.
Kommunens svar:
Genom att ta fram en fördjupning av översiktsplanen har hela
planområdet gåtts igenom för att lokalisera ny bebyggelse.
Till stor del har vi hittat platser för förtätning på redan hårdgjorda ytor (ingen förtätning på parkmark) men inte fullt ut.
Med alla de naturvärden, kulturvärden, strandområden och
skyddszoner för vattentäkten mm som finns inom planområdet har vi pekat ut vilka ytor som ska prioriteras för vilken
användning och till stor del avser vi bevara och ibland även
utveckla eller skydda befintliga värden. Genom dessa bedömningar har vi avsett att visa att andra delar av planområdet inte
lämpar sig för bostadsbyggnation. Att peka ut jordbruksmark
som utredningsområden för Bebyggelseutveckling har inte
skett lättvindigt. Vi är en kommun som värdesätter lantbruk,
vi är landets kotätaste kommun, jordbruksmarkens betydelse
för matproduktion, vi har också mycket marker som behöver
betas och därmed ett stort behov av odlingsmark till foder
och spridningsarealer. Sedan Översiktsplan 2002 har linjen
i kommunen varit att vi ska vara mycket restriktiva till att
tillåta ianspråktagande av jordbruksmark med ett undantag
– området runt Borgholm och Köpingsvik, där bebyggelseutveckling kan motivera att ianspråkta jordbruksmark. Vi har
sökt efter nyare planeringsunderlag för jordbruksmarken men
har tyvärr inte funnit detta, men att skördestatistiken ger en
indikation om bördighet. Att de utpekade jordbruksmarkerna
på sidan 32 inte omfattas av den nationella bevarandeplanen
för odlingslandskapet, eller den regionala bevarandeplanen
har vi också vägt in. Det vi har konstaterat är att intresset av
bebyggelseutveckling kan väga tyngre än fortsatt brukande av
odlingsmarken på just dessa platser, under förutsättning att
områdena bebyggs på ett effektivt sätt. Två av områdena har
föreslagits utgå efter utställningen men beslutats vara kvar, se
bilaga 1 och 2. Det är den politiska viljan att fortsatt utreda
dessa områden även om förutsättningarna inte är jämförbara
med övriga utredningsområden. Den inaktuella informationen från 1969 samt 1971 tas bort.
Med hänvisning till den information som framkommit kommer kommande detaljplanering av område 16 handläggas
med utökat förfarande samt de synpunkter som inte tillgodosetts genom Länsstyrelsens yttrande kvarstår och ska hanteras
i detaljplaneskedet.
Yttrandet har medfört följande tillägg/justeringar
1.På sida 59 i områdesbeskrivningarna för område 16 Furuhäll:
Ett första steg är att pröva områdets förenlighet med kraven i
PBL 2 kap 2§ att följa MB 3 kap 4§. Hela eller delar av området ska fortsätta vara jordbruksmark tills områdets lämplighet
för byggnation utretts färdigt. Visar utredningarna att delar
eller hela området är olämpligt för byggnation ska befintlig
markanvändning som jordbruksmark kvarstå.
2.På sida 33. Jordbruksmark. Skördestatistiken från 1969 bedöms enligt ert yttrande som inaktuell information och utgår.

Yttrande 13 (m.fl) Köpingsvik, utredningsområde 4 (s. 1415 Särskilt utlåtande)
Stranden i Köpingsvik är en stor del av byns identitet och av
stor lokal betydelse, men även ett mycket populärt besöksmål.
Olika verksamheter finns glest utspridda utmed stranden så
som pensionat, restauranger och strandkiosker. Historiskt sett
har verksamheterna utvecklats med den ökade attraktionskraft orten har haft i samband med badortepoken och för
att möta de ökande kraven från besökarna eller för att möta
nya lagkrav för verksamheterna. Campingverksamhet är den
enskilt största näringen i Köpingsvik och har flest besökare
under högsäsong. Västra delen av stranden präglas av badortstiden och i östra delen av Köpingsvik ligger en stugby och
en småindustri, gamla smedjan med delar av lokalen från
1700-talet, vilket fortfarande är i drift och är av stort kulturellt
värde. l FÖP:en förtydligas det att marken mellan väg 136 och
stranden ska hållas öppen och inte får bebyggas, men användas som camping. Viss byggnation för det rörliga friluftslivet
kan tillåtas. Anledningarna är att siktlinjen från Klinta backe
inte får skymmas eller att man vill begränsa kopplingen mellan centrum och stranden och att ”de boende och verksamma
ska prioriteras”. Köpingsvik ska kunna utvecklas samtidigt
som man värnar om de boende och verksamma med centrum
utveckling. Vi anser att FÖP:en måste ge området rätt förutsättningar för detta, i balans med bevarandet. För att kunna
driva en modern camping på ett hållbart och effektivt sätt
krävs viss infrastruktur såsom servicehus, receptioner, kiosk,
aktivitetsanläggningar och annan infrastruktur. En sådan
utvecklingsmöjlighet behöver inte stå i strid med bevarandeintressen för kultur och miljö. Nivåskillnaderna i Köpingsvik
tillåter lägre bebyggelse- max 3,5m- utan att det stör siktlinjen eller verkar begränsande på kopplingen till stranden. Om
byggnationen utförs på längden, vinkelrätt i förhållande till
väg 136 och på ett för området passande sätt kommer den att
smälta in i omgivningen. En sådan utveckling kommer snarare förtydliga kopplingen till stranden och skapa naturliga
stråk för besökare. Entrén till Köpingsvik från Klinta backe
är utpekad av stor betydelse i FÖP:en och då bör inte en
återvinningscentral vara mitt i blickfånget från Klinta backe.
Den utgör en betydande begränsning och en störande barriär
mellan vägen och stranden. Värt att notera är de 4,5m höga
tältvaruhusen inte bryter utsikten mot strandlinjen på grund
av nivåskillnaderna. Det är dessa lokala förutsättningar som
istället bör användas till ortens fördel. Utmed väg 136 är det
viktigt att inte bygga en barriär mellan gaturummet/samhället
och stranden med höga byggnader där det idag är låg bebyggelse. Värna om de avbrott och låga byggnader som finns idag
för att behålla kopplingen med stranden.
Nödvändiga förtydliganden i FÖP:en:
• Tydligt stöd för campingverksamheter att driva och utveckla
verksamheterna med nödvändig byggnation och infrastruktur.
• Tydligt bevarande av småindustrin i östra delen av Köpingsvik.
• Skapa ett sammanhängande stråk utmed väg 136 för centrumutveckling/besöksverksamhet från väst till öst utan avbrott.
• Behåll en maxhöjd av ett våningsplan mellan väg 136 och
stranden där det idag är begränsat och vid förtätning.
Kommunens svar:
• I beskrivningen för område 3 på s.35 under Köpingbukten,
Klinta till Blå Rör finns det redan angivet att ”Små, enkla
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byggnader som gynnar områdets användning för det rörliga
friluftslivet kan tillåtas”. Här inbegrips ex glasskiosk, badhytt,
toalett osv. Området som är utpekat för camping inbegriper därtill hörande servicebyggnader, receptionsbyggnader
mm men avses inte tillåta privatiserande byggnader som ex
övernattningsstugor. Campingverksamheterna är av stor vikt
för hela närområdet framförallt genom att de försörjer hela
Borgholm-Köpingsvikområdet med besökare utan att ta mark
permanent i anspråk vilket ger ett viktigt kundunderlag för
butiker, restauranger mfl verksamheter. Yttrandet tillsammans med andra yttranden om beskrivningarna för stranden
har medfört ett förtydligande på s. 46: ”Det är av stor vikt att
befintliga verksamheter längs Köpingbukten ges goda möjligheter för fortsatt verksamhet. Vid ny detaljplaneläggning kan
även andra relaterade verksamheter utredas på området ex
torghandel, marknadsplats, tillfällig handel, lägerverksamhet,
utvidgning av campingytor, parkering mm. Privatiserande
permanenta byggnationer ska undvikas, övrig byggnation som
är till för verksamheternas drift ska kunna tillåtas med varsam
utformning och placering.”
• Småindustrin i östra Köpingsvik ingår i Kulturmiljö-område
7.
• I dialog med boende och verksamma i Köpingsvik har en
majoritet framfört stranden som det viktigaste i Köpingsvik.
Att förstärka kopplingen mellan verksamheterna längs väg
136 och stranden har framförts som ett brett önskemål genom
hela processen och har vägts in i arbetet. Att vid framtida
detaljplaneläggning öppna möjligheter till ökad handel genom
hela Köpingsvik är förhoppningen genom att peka ut området
för centrumutveckling, se sida 45 och 46.
• Att behålla en maxhöjd av ett våningsplan bör övervägas i
framtida detaljplaneläggning.
• Återvinningsstationer är en viktig samhällsfunktion och ska
placeras i närheten av där folk bor och/eller passerar. Alternativa placeringar i Köpingsvik har undersökts och dessa
platser har inneburit störningar för fler. Aktuell placering är
central, finns gott om parkeringsmöjligheter samt tillräckligt avstånd till bostäder. Kommunen har sett att stationen
är hårt belastad under högsäsong och tittar på möjligheterna
att placera ut fler stationer efter behov. Vid samtal med FTI
som sköter stationerna är uppstår problem med anledning av
att företag använder sig olovligen av återvinningsstationerna
med stora mängder återvinningsmaterial. Stationerna är till
för privatpersoners avfall och företag ska lämna in återvinning
på närmaste återvinningscentral (Kalleguta). Är återvinningscontainrar fulla får avfall inte lämnas på marken, detta är
nedskräpning.

Yttrande 31 Kapelludden (för yttrandet och svar i sin helhet
se s. 35-36 Särskilt utlåtande)
2.1.5, områdesbeskrivning 3
Skrivningen om Mejeriviken/Marknadsplatsen anger området på Kapelludden som innehållande grova träd som utgör
skyddsvärd miljö och att samtliga träd ska bevaras. Vi har
genomfört en trädområdesplan och enligt den, som utförts av
Länsstyrelsens rekommenderade expert, finns inga grova träd
på området som skulle kunna motivera en skyddsvärd miljö.
Denna utredning finns för kommunens påsyn om intresse
finns. Vidare har översiktsplanen konstaterat att stationsområdet är föremål för upphävt strandskydd eftersom det tål mer
bebyggelse än idag utan att inskränka på allmänhetens tillgång
till stranden. En ytterligare aspekt i vårt anförande är att markägaren, Borgholms Kommun, har ett avtal med Kapelludden
AB om en tillåtelse
att uppföra 18 stugor inom aktuellt område. Avtalet daterat
12/9 2001. l översiktsplanens målsättning anges en förlängd
turistsäsong där resurserna som tas i anspråk av att bygga upp
turistanläggningar helst ska användas längre tid eller hela året.
Eftersom bra boendemöjligheter för tillresande är en grundförutsättning borde alltså stug- och hotellbyggnader vara föremål för dispens eller till och medprioriterade. Ska Borgholms
Kommun tillåta stadens största turistanläggning att fortsätta
utvecklas måste alltså planen medge viss bebyggelse inom det
som planförslaget definierar som ”Öppet landskapsrum” eller
till och med ”Naturmark”.
(...)
2.2.2, Utredningsområde 11
Det anges i planen att Kapelluddens område ska vara en
grön lunga för den växande staden samt en viktig strategisk
målpunkt som grönområde. Samtidigt vill man bevara ”det
flexibla antalet sovplatser under sommartid”. För oss blir detta
väldigt motsägelsefullt. Vi arrenderar kommunens mark för
att driva och utveckla en turistanläggning som anges av kommunen som väldigt viktig. Vår ambition och våra möjligheter
att fortsätta utveckla densamma minskas kraftig i planen och
därmed uppnås inte kommunens uppfattning om ”en viktig
turistanläggning” på sikt. Kraven på bra och ändamålsenliga
boenden ökar från besökande från varje år och klarar vi inte
att utvecklas med modern efterfrågan kommer vi att ”tyna
bort”, eller åtminstone sållas bort till förmån för andra destinationer. Målet att bidra till en säsongsförlängning, genom
bland annat bra boende, missar vi helt om inte möjligheten
till utveckling finns. Idag har vi ca 50 000 gästnätter på vår
anläggning under några veckor på sommaren. Våra besökare
spenderar uppskattningsvis 40-50 miljoner i Borgholm under
sin vistelse, exklusive logiutgifter. staden och vi har ett ansvar
att erbjuda goda upplevelser, miljöer, service och boenden till
alla som besöker oss- oavsett tid på året. Borgholms kommun
måste bestämma sig- ska Kapelludden fortsatt vara en viktig
turistanläggning? Vi tror att det finns stora möjligheter att
uppnå en bra kombination men planen måste, som vi tidigare
angett, även tillåta anlagd rekreation såsom exempelvis bra
boendeformer i en välskött parkmiljö.
Vi välkomnar en diskussion med ovanstående yttranden som
underlag.
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Kommunens svar:
Grön- och blåstruktur område 3 Kapelludden, s. 35-36:
Kommunen tackar för påpekandet av den felaktiga och skarpa
formuleringen. Syftet har varit att beskriva värdet i miljön och
att skyddsvärda träd ska bevaras. Yttrandet medför följande
ändring: att formuleringen samtliga träd ska bevaras korrigeras och ersätts av skyddsvärda träd ska bevaras på s. 36.
(...)
Utredningsområde 11, Stationsområdet, s 52-53 och Grönoch blåstruktur område 3 Kapelludden, s. 35-36:
Ert yttrande har varit uppe för dialog politiskt. Det har inte
varit kommunens avsikt att försvåra en utveckling av era
verksamheter. Målet har varit att ge ett underlag för framtida
planering och att förenkla hanteringen i fortsatt skede. Kapelludden ingår inte i utredningsområdena för byggnation av det
skälet att det inte är på Kapelludden som Borgholms huvudsakliga stadsutveckling kommer att ske, jämför ex med närliggande Stationsområdet där flera nya kvarter föreslås utredas

vidare. Likt fördjupningsområdets övriga campingverksamheter är Kapelludden utpekat som grönområde med camping,
stugor och rekreation. En utveckling av befintlig verksamhet
står inte emot planförslaget men visar på områdets förutsättningar och kan underlätta framtida beslut om lovgivning/
detaljplaneskede. Det framgår i beskrivningen av området
att Kapelludden med närområde är camping och innehåller
stugor (s. 35). På sida 52-53 beskrivs utredningsområde 11,
Stationsområdet. Illustrationen över utredningsområdet visar
även kringliggande ytor ex Kapelludden. En illustration över
Stationsområdet ska inte upplevas som ett hinder för er verksamhets utvecklingspotential. Den har därför justerats enligt
följande:
• Hela campingområdet benämns Camping, stugor, rekreation
• Illustrationen tydliggör vilka ytor som Stationsområdet
omfattar
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Antagande - Illustration över Stationsområdet, inga förändringar inom det område som utredningsområdet omfattar. En
del illustrerade ytor har justerats.

Observera att detta är endast en kortversion och inte en del av beslutshandlingarna.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 93

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-03

90-115

Dnr 2017/77-048 KS

Riktlinjer för uppväxlingsprojekt i Borgholms kommun
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-03-07 lyftes behov
att ta fram riktlinjer för det uppväxlingsprojekt som inarbetats i budget 2018.
Av riktlinjerna ska framgå att för att få bidrag ska projektet ska vara samhällsnyttigt och inte vara kommersiellt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-03-07 § 100 till kommunledningskontoret
att ta fram förslag till Riktlinjer för uppväxlingsprojekt i Borgholms kommun.
Till dagens sammanträde finns framtaget förslag till riktlinjer varav framgår
bland annat att:
- syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga
initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo.
- att enskilda medborgare, föreningar och lokala företagare var för sig eller
tillsammans kan ansöka om medel
- kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utbetalning av uppväxlingsprojekten två gånger per år, mars och september.
- bidrag är maximalt 100 000 kronor per projekt.
- redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två månader
efter avslutat projekt.
- om projektet inte genomför ska bidraget återbetalas.
- det totala bidragsutrymmet beslutas varje av kommunfullmäktige i budgeten.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anta framtagna riktlinjer för uppväxlingsprojekt i Borgholms kommun.

________________________________

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för uppväxlingsprojekt
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Datum

Sida

2018-03-20

3(4)

1 Uppväxlingsprojekt
Civilsamhället - genom enskilda medborgare, föreningsliv och ideella
organisationer samt lokala företag - månar om och vill utveckla sin
bygd för att möjliggöra ett levande samhälle året om. Borgholms
kommun avsätter därför en årlig budget till så kallade
uppväxlingsprojekt.

2 Syfte
Syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja
allmännyttiga initiativ från det lokala civilsamhället som kommer
flertalet till godo.

3 Mål
Att uppmuntra och tillvarata det lokala civilsamhällets egna
engagemang i den lokala utvecklingen runt om i kommunen.

4 Vad kan ett uppväxlingsprojekt vara?
Till exempel en promenadväg, grillplats, utomhusscen, boulebana
eller plantering där den egna insatsen kan utgöras av eget arbete och
medel söks för införskaffade av material och/eller få utfört arbete som
kräver behörig personal.
Ovanstående är enbart exempel och ska inte ses som begränsande
utan alla idéer och initiativ välkomnas där vi tillsammans kan hjälpas
åt att utveckla vår bygd.

5 Vem kan ansöka om medel för
uppväxlingsprojekt?
Enskilda medborgare, föreningar och lokala företagare var för sig
eller tillsammans.

5.1 Vad ska ansökan innehålla?
Ansökan ska vara skriftlig, innehålla syfte, mål och kort beskriva vad
som ska göras och när det ska ske. Den ska också innehålla enkel
budget med den egna insatsen och sökt belopp samt vad det sökta
beloppet ska användas till.

Riktlinjer för uppväxlingsprojekt

Borgholms kommun
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Datum

Sida

2018-03-20

4(4)

6 Beslut om bidrag till uppväxlingsprojekt
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utbetalning av
uppväxlingsprojektet två gånger per år, mars och september, med
maximalt 100.000 kronor per projekt. Det totala bidragsutrymmet
beslutas varje år av kommunfullmäktige i budgeten.
Kommunstyrelsen kan, efter särskild prövning, besluta om eventuella
avsteg från det maximala bidragsbeloppet.

7 Redovisning och uppföljning
Ekonomisk redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in
senast två månader efter avslutat projekt.
Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska
kommunstyrelsens arbetsutskott omedelbart meddelas.
Återbetalning kan krävas på delar eller hela bidragsbeloppet om
projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om projektet
inte genomförs ska bidraget återbetalas i sin helhet.

Riktlinjer för uppväxlingsprojekt
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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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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 189

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

Dnr 2017/217-291 KS

Återrapportering, projekt Åkerboskolan.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 § 121
att återremittera ärendet för vidare utredning gällande:
- analys av lokalernas skick.
- etapp-planering både för ombyggnation och nybyggnation.
- utbyggnadsmöjligheter framtida behov.
- slutresultat giftfria lokaler.
- eventuellt bevarande av gymnastiksal, kök och förskola.
- inhämtande av facknämndens yttrande.
att återrapportering ska ske vid kommunstyrelsens möte 24 oktober 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-31 § 231
att kommunledningskontoret under hösten 2016 startar upp programskedet
för projektet och då även förstudien i samarbete med lärare och elever
förslagsvis som ett arkitektprojekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-04-04 § 147 information om projektet. Förstudien som tar upp två olika förslag (Alternativ A
ombyggnad och Alternativ B nybyggnad) kommer att presenteras för politiker
och verksamhet efter färdigställande. Upphandling av projektet kommer att
ske i slutet av året.
Kommunstyrelsen 2017-06-20 § 121 – förslagen Alternativ A och Alternativ
B redovisas varvid beslut om återremiss enligt ovan fattas.
Utbildningsnämnden har 2017-09-26 § 99 antagit förvaltningens yttrande
och överlämnat detsamma till kommunstyrelsen.
Av utbildningsförvaltningens yttrande framgår konstateranden, redovisningar
och frågeställningar enligt följande:
- att nämnden anser att norra Öland behöver sin skola men att den skulle
kunna se ut på olika sätt.
- elevutvecklingen på Åkerboskolan både totalt och per årskurs fram till
läsår 22/23.
- framtidsskola i glesbygd.
- digitalisering.
- F-9 eller F-6.
- var ska skolan ligga.
Vid dagens sammanträde redovisar fastighetsstrateg Maria Drott ytterligare
ett alternativ för projektet; Alternativ C innebärande hyresbyggnader och ombyggnation i etapper:
● Ombyggnad: Hus A kök, matsal, Hus E bibliotek och idrottshall
● Tillbyggnad: Idrottshall
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

● Hyresbyggnader: Hus B, Hus C, Hus D
● Rivning: huvudbyggnad förutom Hus A och Hus E, teknikbyggnad, gymnastikbyggnad, paviljong samt modul.
Preliminära kostnader för Alternativ C:
Ombyggnad kök/matsal 554 kvm (ca 10 tkr/kvm)
Ombyggnad bibliotek 255 kvm (ca 10 tkr/kvm)
Rivning 2770, 651, 478 och 378 kvm (ca 1 tkr/kvm)

5 540 000 kronor (inv)
2 550 000 kronor (inv)
4 207 000 kronor
(direktavskrivning)
Etableringskostnader service o mark (ca 1,4 tkr/kvm)2 600 000 kronor (inv)
Om- och tillbyggnad idrottshall ca 500 kvm
15 000 000 kronor (inv)
Markanläggning, parkering, bussangöring, lekytor
3 600 000 kronor (inv)
Leasing av byggnader enligt förslag 1-7 år
5 500 000 kr/år (drift)
Minskning 1,5 mkr/år vid förlängning ytterligare 7 år.
Därefter 3,2 mkr/ år för 7 år till (totalt 21 år)
Vid genomförd swot framgår styrkor, svagheter, möjligheter och risker för alternativet
Vid mötet diskuterar ledamöterna de tre framtagna alternativens för- och
nackdelar.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetsavdelningen
att

undersöka möjligheten hos olika företag att förvärva uppförd modullösning, alternativt bygga i egen regi.

Vidare ska personalen informeras om det fortsatta arbetet med projektet.
Återrapportering för beslut senast till kommunstyrelsens sammanträde januari 2018.
______________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 121

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-20

116-135

Dnr 2015/217-291 KS

Inriktningsbeslut, projekt Åkerboskolan.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-30 informerade
fastighetsstrateg Maria Drott om genomförd förstudie ombyggnation Åkerboskolan för kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-31 § 231
att kommunledningskontoret under hösten 2016 startar upp programskedet
för projektet och då även förstudien i samarbete med lärare och elever
förslagsvis som ett arkitektprojekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-04-04 § 147 information om projektet. Förstudien som tar upp två olika förslag kommer att presenteras för politiker och verksamhet efter färdigställande. Upphandling av
projektet kommer att ske i slutet av året.
Arkitektfirman Tengbom har redovisat olika förslag för personalgruppen.
Efter förstudien ska kommunen ta inriktningsbeslut vilket alternativ som förespråkas.
Vid sammanträdet informerar fastighetsstrategen om arbetet med förstudien
och förutsättningarna för de olika lokalerna.
- Skolan är byggd för tre paralleller, idag finns endast en klass i varje årskurs.
- många lokaler står tomma under skoltid ex fritids. Förslag finns på samutnyttjande av lokalerna.
- Skolbyggnaden är 5 000 kvm. Föreslagen renovering skulle resultera i en
skola på 4 500 kvm och en nybyggnation 3 600 kvm.
- kostnad ca 16 000 kronor/kvm vid en ombyggnation och 23 000 kronor/
kvm vid en nybyggnation. Totalt ca 90 mkr.
Vid mötet diskuteras
- olika förslag på utformning av skolan.
- förslag på eventuell bussning till Borgholm en dag/vecka för de mest kostnadskrävande ämnena: no och slöjd.
- elevutvecklingen.
Ledamöterna i de båda arbetsutskotten konstaterade att ärendet ska behandlas vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde för inriktningsbeslut hur projektet ska gå vidare; med val av nivå och olika alternativ.
I tjänsteskrivelse 2017-06-07 redovisas förstudie för två alternativ gällande
ombyggnation alternativt nybyggnation av Åkerboskolan. Förstudien kan ligga till grund för vidare ställningstagande och inriktning för uppdrag till ekonomiavdelning och fastighetsavdelning.
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Förfrågan om konsulttjänst för arkitekt i samband med förstudie för upprustning och ombyggnad av Åkerboskolan gick ut till sammanlagt tre arkitektfirmor i närområdet. Tengbomgruppen AB i Kalmar lämnade anbud för direktupphandling. Planeringen startade i december 2016 och Workshop hölls
för all personal 2017-01-09. Därefter följde fyra avstämningsmöten mellan arkitekter och referensgrupp från Åkerboskolan samt ett studiebesök på Smaragdskolan i Färjestaden tillsammans med arkitekterna.
Parallellt arbetade konsult från Tengbom med stöd från controller på ekonomiavdelningen med kalkyler för två alternativ; A ombyggnad/tillbyggnad ca
3000m2/1550m2 och alternativ B nybyggnad 3600m2.
Kostnadsuppskattning
Alternativ A:
Ombyggnad av hus 1 (skolbyggnad och bibliotek)
Kök och matsal
Rivning av hus 2 (teknik)
Hus 3 (gymnastik)
Hus 4 (paviljong)
Markanläggning
Total entreprenadkostnad

43 728 000 kr
2 450 000 kr
651 000 kr
478 000 kr
378 000 kr
3 000 000 kr
55 753 500 kr

Tillbyggnad
Totalt inkl. byggherrekostnader och 10 % oförutsett

35 650 000 kr
93 500 000 kr

OBS! rivningskostnad 1,5 mkr direkt kostnad ingår inte i investering
Alternativ B:
Nybyggnad inkl. mark- och byggherrekostnader samt 10 % 95 500 000 kr
(rivningskostnad 4,5 mkr direkt kostnad ingår inte)
Jämförelse årlig kostnad
Entreprenadkostnad
Rivning (direkt kostnad)
Summa investering

Alt A (mkr)
93,5
1,5
95

Alt B (mkr)
95,5
4,5
100

Årlig avskrivning

3,4

2,2

Årlig drift/underhåll
Summa årlig kostnad

1,1
4,5

0,6
2,8

Alternativen har stora direkta kostnader för rivning som inte är avskrivningsbara samt restvärden som finns i byggnader som föreslås rivas.
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Direkta kostnader för alt A är 1,5 mkr för alt. B 17,2 mkr. Alt B har dock ca
1,7 mkr lägre årlig kostnad på grund av längre avskrivningstid.
Kommunledningskontorets bedömning
Prisnivån är satt utifrån 2016 och osäkerheten är ca +-15 % i tidigt skede
men påverkar inte jämförelsen. Entreprenadkostnaderna förutsätter en upphandling av entreprenad i konkurrens. Projekteringskostnad ingår men inte
övriga byggherrekostnader som till exempel myndighetsavgifter, kapitalkostnader eller kostnad för sanering.
Konsekvensanalys
Den totala investeringssumman oavsett alternativ överskrider kommunens
årliga totala investeringsutrymme. Alternativet att inte göra mer än felavhjälpande åtgärder riskerar i förlängningen att lokaler blir utdömda på grund av
dålig arbetsmiljö.
Att dela upp ett omfattande investeringsprojekt i till exempel 2 eller 3 etapper
kan underlätta för den ekonomiska planeringen men kan ev. bli ansträngande
för verksamheten. Viss avlastningskapacitet finns i den inhyrda paviljongen
samt eventuell möjlighet till bussning för specialämnen.
Vid dagens sammanträde redogör Fredrik Genberg från Arkitektfirman
Tengbom för processen och visar schematiska förslag hur en ny- eller ombyggd skola skulle kunna se ut.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar på återremiss då facknämndens viljeyttring saknas
och fler förslag bör presenteras innan beslut om inriktningsbeslut.
Marcel van Luijn (M) yrkar på återremiss med tydliga uppdrag.
Sofie Jakobsson (KD) yrkar på återremiss med tidsplan med inriktning mot
utbyggnad i tre etapper samt integrering av nyrenoverade köket.
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar på återremiss då underlag saknas om lokalernas
skick.
Ilko Corkovic (S) yrkar på återremiss för att ta fram underlag för lokalernas
skick, alternativ användning av befintliga lokaler, begränsa kostnaden, möjlighet till framtida lokalbehov genom tillbyggnation.
Per Lublin (nÖP) yrkar på återremiss. Vidare att allmän debatt bör gälla.
Claes Horn af Rantzien (MP) återremiss för analys, etapplanering, utbyggnadsmöjligheter samt giftfri miljö.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen föreslår återremiss utifrån flera
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olika anledningar vilka sammanställs i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet för vidare utredning gällande:
- analys av lokalernas skick.
- etapp-planering både för ombyggnation och nybyggnation.
- utbyggnadsmöjligheter framtida behov.
- slutresultat giftfria lokaler.
- eventuellt bevarande av gymnastiksal, kök och förskola.
- inhämtande av facknämndens yttrande.

att

återrapportering ska ske vid kommunstyrelsens möte 24 oktober
2017.

_____________________________
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Dnr. 2015-000335

Klimatkompensation av tjänsteresor – motion till kommunfullmäktige
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen (KS) föreslå kommunfullmäktige (KF) att anta ett reglemente för klimatkompensering av flygresor
enligt förslag nedan.
Samhällbyggnadsnämnden föreslår KS föreslå KF att notera tjänsteskrivelsens
utredning av möjligheterna att klimatkompensera övriga resor och transporter,
och om kommunstyrelsen så finner lämpligt besluta riktlinjer för vidare utredning
och beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår KS föreslå KF att besluta inriktning för
medlen som genereras av klimatkompenseringen, t.ex. något av förslagen i
tjänsteskrivelsen.
___________________________________________
Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige (KF) föreslås att Borgholms kommun ska anta
ett reglemente för klimatkompensering för i första hand flygresor, och utreda möjligheten att klimatkompensera även övriga tjänsteresor inom och utanför kommunen. Förslaget ska även innefatta hur de medel som genereras av klimatkompenseringen ska användas. KF beslutade att bifalla motionen, och snarast börja klimatkompensera för flygresor, samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att
utreda möjligheten att införa ett system för hur övriga resor och transporter kan
klimatkompenseras. KF beslutade vidare att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utforma regler för hur klimatkontots medel ska användas, samt att uppdra
åt ekonomiavdelningen att ta fram ett administrativt system för klimatkompenseringen. I denna tjänsteskrivelse ingår inte ekonomiavdelningens uppdrag.
Beslutsunderlag
Motion till Borgholms kommunfullmäktige från Nya Moderaterna i Borgholms
kommun 2015-01-15.
Beslut av Borgholms kommunfullmäktige 2015-10-19.
Mörbylånga kommuns regler för klimatkompensation av tjänsteresor.
Ärendet
Klimatkompensering av flygresor är enkelt. Det är bara att besluta om vad det
ska kosta extra för den som gör flygresan, lägga dessa pengar i en pott (fond)
och besluta om ett ”klimatvänligt” ändamål för pengarna som alstras. Att tänka på
är att extraavgiften för flygresor måste tas så nära den som flyger som möjligt för
att ge incitament ner på personnivå att ändra beteende. Vi flyger så lite så de få
flygresor det handlar om utgör sannolikt mycket stora tidsvinster mot alternativa
färdsätt. Tid är också pengar.
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För övriga resor är det svårare. Om det inte finns något klimatvänligare alternativ
än de kommunbilar vi har till förfogande för resan (vilket torde gälla flertalet resor
som görs med kommunbilarna oavsett om det handlar om hemtjänst eller tillsyn
eller något annat), så blir ju klimatkompensering en ren ”straffskatt” på resandet.
Det är knappast lämpligt i en landsbygdskommun som vår där man bör kunna få
likvärd samhällsservice oavsett var man bor. Klimatkompensation förutsätter att
klimatvänligare alternativ finns att välja (eller att resan kan betraktas som ”onödig”, men förhoppningsvis sker ”onödiga” resor redan ytterst sällan), annars blir
det en ren extrabeskattning av avstånd. Borgholms politiker har i olika andra
sammanhang, t.ex. när det gäller taxor, tydligt uttryckt att avstånd till centralort
inte ska påverka kostnaden.
Istället är det bilarnas klimatpåverkan man bör titta på. Ökat antal elbilar (dock
viss försiktighet – batteriernas livscykel gör att elbilar inte alltid är det miljövänligaste alternativet i dagsläget – beror lite av användningsätt) och att arbeta för
t.ex. lokalt framställd biogas och bilar som kan nyttja detta drivmedel. Flertalet
dieslar på marknaden klarar fossilfri diesel utmärkt, det gäller bara att det finns
tankställen för fossilfri diesel. Tankställen för förnybara drivmedel är förmodligen
effektivaste sättet för kommunen att klimatkompensera.
I dagsläget är det bara lämpligt att klimatkompensera resor där kollektivtrafik
(eller cykel) är ett möjligt alternativ. Det gäller i stort sett inga verksamhetsresor,
men många administrativa och politikerresor, som skulle kunna klimatkompenseras enligt samma princip som flygresor. D.v.s. man skulle kunna göra en motsvarande tabell med t.ex. tidsvinst för bil jämfört med buss till Kalmar och lägga en
stegrande avgift mot tidsvinsten. Undantag måste självklart gälla när målet för
resan är något lantligt ställe dit det inte finns kollektivtrafik.
Cykel för korta förflyttningar, främst inom tätorterna, borde vara självklart.
Elcykeln i Stadshuset är kraftigt underutnyttjad. Dock kan cykel vara direkt
olämpligt i vissa väderlägen.
Vägledningen för beslutsförslag behöver förtydligas, då samhällsbyggnadsnämnden anser att klimatkompensering av resor där alternativ (möjlighet till
klimatneutrala resor) saknas är olämpligt.
Konsekvensanalys
Värt att notera är att det torde vara politiker och högre tjänstemän/chefer som
står för merparten av de resor som lätt kan göras klimatvänligare. Det är oftast
en avvägning mellan tid och pengar (miljö/klimat).
Anställdas (och politikers) resor till och från arbetsplatsen berörs inte i motionen,
och andra myndigheter/företag som arbetat med klimatkompensation har oftast
inte heller beaktat detta. För en kommun som Borgholm utgör dessa resor sannolikt en större resevolym/klimatpåverkan än tjänsteresorna.
I Mörbylånga klimatkompenseras alla resor som sker med fossila bränslen.
Skillnaden mellan kommunerna är att i Mörbylånga finns tillräckligt med fossilfria
fordon så alla har en möjlighet att undvika att behöva betala för klimatkompenseUtdragsbestyrkande
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ring.
Förslag klimatkompensering av flygresor
Förslaget bygger på tidsvinst jämfört med snabbast möjliga kollektiva färdsätt.
Tidsvinst 8 timmar eller mer – 5% av resans pris
Tidsvinst 6-7 timmar – 10% av resans pris
Tidsvinst 4-6 timmar – 25% av resans pris
Tidsvinst 2-4 timmar – 50% av resans pris
Tidsvinst mindre än 2 timmar – 100% av resans pris
Tidsvinsten avser t.ex. tåg och/eller buss jämfört med flyg till Stockholm.
Pengarna som samlas vid klimatkompensationen sparas för att användas som
stöd till mark/markreservation/ annat sätt att underlätta en biogasmack i Borgholm. Biogas torde med vår kommuns förutsättningar vara det allra bästa sättet
att ”klimatkompensera”, och tillgång till biogas skulle effektivt möjliggöra en utfasning av fossila bränslen i kommunens resande. Alternativt kan pengarna användas till att köpa in flera elbilar och utöka antalet laddstolpar.
Kommunstyrelsen bör ges mandat att besluta om hur pengarna som kommer in
genom klimatkompensation ska användas.
Beslutet ska skickas till:
Kommunstyrelsen Borgholm
_____________________________
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Dnr 2015/13-109 KS

Återrapportering av bifallen motion gällande klimatkompensering.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 § 159
att bifalla motionen innebärande att Borgholms kommun snarast börjar miljökompensera för sina flygresor.
att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att införa
ett system för hur övriga transporter och resor som politiker och kommunmedarbetare gör inom och utanför kommunen kan klimatkompenseras.
att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utforma regler för hur klimatkontots eller -fondens medel ska användas.
att uppdra till ekonomiavdelningen att ta fram ett system för hur klimatkompenseringen administreras på ett effektivt sätt.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-01-25 § 31 kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att anta ett reglemente för klimatkompensering av flygresor enligt förslag.
att notera tjänsteskrivelsens utredning av möjligheterna att klimatkompensera övriga resor och transporter, och om kommunstyrelsen så finner
lämpligt besluta riktlinjer för vidare utredning och beslut.
att besluta inriktning för medlen som genereras av klimatkompenseringen,
till exempel något av förslagen i tjänsteskrivelsen.
Av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att klimatkompensering av flygresor är enkelt. Det är bara att besluta om vad det ska kosta
extra för den som gör flygresan, lägga dessa pengar i en pott (fond) och besluta om ett ”klimatvänligt” ändamål för pengarna som alstras. Att tänka på är
att extraavgiften för flygresor måste tas så nära den som flyger som möjligt
för att ge incitament ner på personnivå att ändra beteende. Kommunens personal och politiker flyger så lite så de få flygresor det handlar om utgör sannolikt mycket stora tidsvinster mot alternativa färdsätt. Tid är också pengar.
För övriga resor är det svårare. Om det inte finns något klimatvänligare alternativ än de kommunbilar som finns till förfogande för resan (vilket torde gälla
flertalet resor som görs med kommunbilarna oavsett om det handlar om hemtjänst eller tillsyn eller något annat), så blir ju klimatkompensering en ren
”straffskatt” på resandet. Det är knappast lämpligt i en landsbygdskommun
som vår där man bör kunna få likvärd samhällsservice oavsett var man bor.
Klimatkompensation förutsätter att klimatvänligare alternativ finns att välja
(eller att resan kan betraktas som ”onödig”, men förhoppningsvis sker ”onödiga” resor redan ytterst sällan), annars blir det en ren extrabeskattning av avstånd. Borgholms politiker har i olika andra sammanhang, till exempel när det
gäller taxor, tydligt uttryckt att avstånd till centralort inte ska påverka kostnaden.
Istället är det bilarnas klimatpåverkan man bör titta på. Ökat antal elbilar
(dock viss försiktighet – batteriernas livscykel gör att elbilar inte alltid är det
miljövänligaste alternativet i dagsläget – beror lite av användningsätt) och att
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arbeta för till exempel lokalt framställd biogas och bilar som kan nyttja detta
drivmedel. Flertalet dieslar på marknaden klarar fossilfri diesel utmärkt, det
gäller bara att det finns tankställen för fossilfri diesel. Tankställen för förnybara drivmedel är förmodligen effektivaste sättet för kommunen att klimatkompensera.
I dagsläget är det bara lämpligt att klimatkompensera resor där kollektivtrafik
(eller cykel) är ett möjligt alternativ. Det gäller i stort sett inga verksamhetsresor, men många administrativa och politikerresor, som skulle kunna klimatkompenseras enligt samma princip som flygresor. Det vill säga att man skulle
kunna göra en motsvarande tabell med till exempel tidsvinst för bil jämfört
med buss till Kalmar och lägga en stegrande avgift mot tidsvinsten. Undantag
måste självklart gälla när målet för resan är något lantligt ställe dit det inte
finns kollektivtrafik.
Cykel för korta förflyttningar, främst inom tätorterna, borde vara självklart. Elcykeln i Stadshuset är kraftigt underutnyttjad. Dock kan cykel vara direkt
olämpligt i vissa väderlägen.
Vägledningen för beslutsförslag behöver förtydligas, då samhällsbyggnadsnämnden anser att klimatkompensering av resor där alternativ (möjlighet till
klimatneutrala resor) saknas är olämpligt.
Konsekvensanalys
Värt att notera är att det torde vara politiker och högre tjänstemän/chefer som
står för merparten av de resor som lätt kan göras klimatvänligare. Det är oftast en avvägning mellan tid och pengar (miljö/klimat).
Anställdas (och politikers) resor till och från arbetsplatsen berörs inte i mo-tionen, och andra myndigheter/företag som arbetat med klimatkompensation
har oftast inte heller beaktat detta. För en kommun som Borgholm utgör dessa resor sannolikt en större resevolym/klimatpåverkan än tjänsteresorna.
I Mörbylånga klimatkompenseras alla resor som sker med fossila bränslen.
Skillnaden mellan kommunerna är att i Mörbylånga finns tillräckligt med fossilfria fordon så alla har en möjlighet att undvika att behöva betala för klimatkompensering.
Förslag klimatkompensering av flygresor
Förslaget bygger på tidsvinst jämfört med snabbast möjliga kollektiva färdsätt.
Tidsvinst 8 timmar eller mer – 5% av resans pris
Tidsvinst 6-7 timmar – 10% av resans pris
Tidsvinst 4-6 timmar – 25% av resans pris
Tidsvinst 2-4 timmar – 50% av resans pris
Tidsvinst mindre än 2 timmar – 100% av resans pris
Tidsvinsten avser till exempel tåg och/eller buss jämfört med flyg till Stockholm.
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Pengarna som samlas vid klimatkompensationen sparas för att användas
som stöd till mark/markreservation/ annat sätt att underlätta en biogasmack i
Borgholm. Biogas torde med vår kommuns förutsättningar vara det allra bästa sättet att ”klimatkompensera”, och tillgång till biogas skulle effektivt möjliggöra en utfasning av fossila bränslen i kommunens resande. Alternativt kan
pengarna användas till att köpa in flera elbilar och utöka antalet laddstolpar.
Kommunstyrelsen bör ges mandat att besluta om hur pengarna som kommer
in genom klimatkompensation ska användas.

Vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschef Linda Hedlund för
ärendet.
Under mötet diskuteras förslaget från samhällsbyggnadsnämnden varvid
framkommer att fonderade medel bör hanteras enligt motionens intentioner
och att övriga resor och transporter inte ska inarbetas i reglementet, däremot
bör riktlinjerna för kommunens bokningsbara bilar och resepolicy revideras.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

de olika förslagen från samhällsbyggnadsnämnden ska sammanställas till ett reglemente för klimatkompensering av flygresor inför kommande politisk behandling,

att

fonderade medel ska vara sökbara för förvaltningarna och kommunala bolag till projekt med klimat- och miljöförbättrande åtgärder med lokal förankring, till exempel inköp av elcyklar, webbmötesutrustning,
laddstolpar för elfordon, eller trädplanering.

att

istället för att klimatkompensera övriga resor och transporter uppdra
till kommunchefen att revidera riktlinjer för kommunens bokningsbara
bilar samt resepolicy analogt med reglemente för klimatkompensering
av flygresor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta reglemente för klimatkompensering av flygresor.

_____________________________
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KO M M U N L ED N I N G

Marie-Louise Johansson, 0485-88018
marie-louise.johansson@borgholm.se

2018-03-15
Godkänd/ansvarig

Utgåva

Reglemente - klimatkompensering för
kommunala tjänsteresor med flyg
Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX § XX

Som ett led i arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun har Borgholms
kommun beslutat att upprätta ett reglemente för kommunintern
klimatkompensering för flygresor i tjänsten.

Reglementets tillämpningsområde
1 § Reglementet gäller alla tjänsteresor med flyg för politiker och tjänstemän
i kommunen och dess bolag.

Syfte
2 § Klimatkompensationssystemet ska ses som en åtgärd på kort sikt och
som kommer att avskaffa sig själv. Klimatkompensationens syfte är att den
ska motivera klimatpositiva val.
3 § När en flygresa är det enda alternativet och påverkande energianvändning inte fullständigt kan tas bort ska kompensationsåtgärder vidtas.

Kompensationsåtgärder
4 § Kompensationen bygger på tidsvinst jämfört med snabbast möjliga
kollektiva färdsätt.
Tidsvinst 8 timmar eller mer – 5 % av resans pris
Tidsvinst 6-7 timmar – 10 % av resans pris
Tidsvinst 4-6 timmar – 25 % av resans pris
Tidsvinst 2-4 timmar – 50 % av resans pris
Tidsvinst mindre än 2 timmar – 100 % av resans pris
Tidsvinsten avser till exempel tåg och/eller buss jämfört med flyg till
Stockholm.
Den tjänsteman eller politiker som bokar en flygresa anger vilken tidsvinst
som uppnås vid bokningen. I samband med fakturahanteringen avsätter
ekonomiavdelningen klimatkompensationen på ett särskilt konto.
Kompensationen utgår från flygresans totalkostnad.
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Fonderade medel
5 § Fonderade medel ska vara sökbara för förvaltningarna och kommunala
bolag till projekt med klimat- och miljöförbättrande åtgärder med lokal
förankring, till exempel inköp av elcyklar, webbmötesutrustning, laddstolpar
för elfordon, eller trädplantering.

Administration av fonden
6 § Fonden hanteras av ekonomiavdelningen och ansökan om medel från
fonden beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Övrigt
7 § Vad gäller resor med kommunens egna eller inhyrda fordon hanteras
dessa i egna riktlinjer.
-
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 111

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-03

90-115

Dnr 2017/170-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – införa medborgarpanel på kommunens hemsida.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-06-11
att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att skapa och inbjuda
kommunens medborgare till en medborgarpanel via kommunens hemsida samt pröva sig fram och skapa riktlinjer för hur medborgarpanelen
kan användas.
Kommunfullmäktige överlämnade 2017-03-21 § 123 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-02-27 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då demokratiberedningen redan gett ett liknande uppdrag till kommunstyrelsen
Av skrivelsen framgår att i demokratiberedningens slutrapport samt kommunfullmäktiges beslut 2017-08-21 § 120 får kommunstyrelsen bland annat uppdrag att
1. utveckla digital dialog för att möjliggöra för medborgare att ställa frågor till
politiker på hemsidan.
2. att undersöka möjligheter till snabb kommunikation med servicecentret via
chat på vissa tider.
3. Utveckla kommuntidningen KommunNytt med mer fokus på att informera i
tidigt skede så att medbogarna har möjlighet att agera i frågor.
4. använda fokus- och intressegrupper som remissinstanser.
Kommunledningskontorets bedömning
Då demokratiberedningens slutrapport är godkänd av kommunfullmäktige bör
inga ytterligare liknande uppdrag ges innan dessa är återrapporterade.
Vad gäller Lublins nu inlämnade förslag att inrätta medborgarpaneler för att
få medbogarnas mening när det krävs snabba beslut påminner mycket om
direktdemokrati, ett system som kan användas när antalet röstberättigade är
litet, exempelvis i föreningar. Kommunfullmäktige har 2015 avslagit en mo-tion med liknande innebörd.
Konsekvensanalys
Att ge ytterligare uppdrag innan av kommunfullmäktige beslutade uppdrag redovisats kan anses onödigt arbete.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-03

90-115

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen då kommunfullmäktige redan genom godkännande av
demokratiberedningens slutrapport har gett liknande uppdrag till kommunstyrelsen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 88

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-16

86-89

Dnr 2017/172-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – skapa framkomlig gångpassage mellan
Kvarngatan och Sandgatan.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2017-06-11
att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta kontakt med HSB
i syfte att skapa en gångpassage mellan Kvarngatan och Sandgatan öster om HSB:s bostadshus.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-08-21 § 125 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-02-27 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då det redan finns en gångväg i närliggande område.
Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret anser att ett bifall av motionen skulle innebära ytterligare arbete för kommunens politiker och personal. Ett arbete som kan anses onödigt då det redan idag finns en gångväg inom HSB:s område som kan nyttjas av allmänheten.
Av skriveslen framgår att markområdet där eventuell passage skulle anläggas idag är gräs- och trädbevuxen.
Det framgår vidare att finns en befintlig gångväg från norra parken genom
HSB-området och dess norra parkering direkt till Hälsocentralen via befintligt
övergångsställe. Denna gångväg är öppen för allmänheten, asfalterad och
lättåtkomlig.
Konsekvensanalys
Förutom det arbete kontakten med HSB skulle innebära måste man vid behandlingen av motionen även räkna med de eventuella kostnader som ett anläggande av en passage skulle kunna innebära för kommunen samt eventuell hyra/arrende/köp.
Enligt uppgift kostar anläggandet av gångväg i dagsläget cirka 500 kronor/m2
med betongsten eller asfalt och cirka 800 kronor/m2 med gatsten.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen då det redan finns en gångväg i närliggande område
som kan användas.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 119

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-10

116-130

Dnr 2018/48-007 KS

Svar på granskningsrapport - verkställigheten av fullmäktiges beslut
På uppdrag av revisorerna i Borgholms kommun har PwC genomfört en
granskning av ovanstående. Av rapporten framgår gjorda iakttagelser och revisionell bedömning.
Rapporten överlämnades 2018-01-16 till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden för redogörelse senast 2018-04-27 av vad de avser att göra för att åtgärda de påpekanden som
görs i den revisionella bedömningen.
I tjänsteskrivelse 2018-04-01 redogör kommunchef förslag på svar till revisiorernas synpunkter och förslag på åtgärder:
1. Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag
hos berörd nämnd/styrelse?
2. Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos berörda nämnder/styrelse?
3. Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos kommunstyrelsen med
bakgrund av uppsiktsplikten?
Kommunstyrelsen delar överlag de påpekande om att beslut om uppdrag
eller åtgärd till nämnd eller styrelse bör förtydligas i form av följdbeslut (extra
att-satser) som datum för färdigställande eller avrapportering och återrapportering. Detta bör nämnderna/styrelsen i förekommande fall föreslå i sin beredning av ärenden. Detta gäller inte minst de olika former av politiska initiativ som finns så att fullmäktige kan ta ställning till rimlig genomförandetid i
samband med beslut om uppdrag/åtgärd.
Förutom att förtydliga besluten kan en särskild uppföljningslogg införas för att
hantera de beslut som inte ingår i budgetbeslutet eller följs upp på särskilt
sätt enligt kommunens befintliga rutiner för beredning av medborgarförslag
och motioner.
Loggen kan lämpligtvis redovisas kvartalsvis till fullmäktige och ansvaret för
den bör ligga på kommunstyrelsen. Ett sådant förfarande bör vara det effektivaste och säkraste sättet för fullmäktige att tillförsäkra sig om att dess beslut
får effekt och kommunstyrelsen kan genom detta utöva sin uppsiktsplikt över
nämnderna på ett tillfredställande sätt.
Konsekvensanalys
Tydligare beslutsunderlag och bättre uppföljning av fullmäktiges beslut. Dock
kommer införande av uppföljningslogg att kräva manuellt arbete av kommunsekreterare och nämndsekreterare.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-10

116-130

att

översända detta svar till kommunrevisionen.

att

uppdra åt kommunchef/kommunsekreterare att ta fram förslag till en
beslutslogg för uppföljning av fullmäktiges beslut för att tillförsäkra fullmäktige att deras beslut verkställs.

att

uppmana nämnderna att fortsättningsvis i beredning av ärende till fullmäktige om uppdrag eller åtgärder, kompletterar beslutsförslaget med
förslag till färdigställandedatum samt införa en rutin för återrapportering av verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
till kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

123

www.pwc.se

124

Revisionsrapport

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut
Pär Sturesson
Certifierad kommunal
revisor
Elin Petersson
Januari 2018

Borgholms kommun

125Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut
Innehåll
1.

Inledning .................................................................................... 2

1.1.

Bakgrund ........................................................................................................ 2

1.2.

Revisionsfråga ................................................................................................ 2

1.3.

Revisionskriterier och avgränsning................................................................ 2

1.4.

Kontrollmål .................................................................................................... 2

1.5.

Metod och avgränsning .................................................................................. 2

2.

Iakttagelser ................................................................................. 3

2.1.

Externt regelverk ............................................................................................ 3

2.2.

Interna regelverk ............................................................................................ 3

2.3.

Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller
uppdrag hos berörd nämnd/ styrelse? ........................................................... 4

2.4.

...............Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos berörda nämnder
/styrelse? ........................................................................................................ 6

2.5.

Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos kommunstyrelsen mot
bakgrund av uppsiktsplikten? ........................................................................ 7

3.

Revisionell bedömning................................................................ 8

3.1.

Revisionell bedömning ...................................................................................8

3.2.

Bedömningar mot kontrollmål .......................................................................8

3.3.

Rekommendation ........................................................................................... 9

Bilaga 1 – Kommunstyrelsen................................................................. 10
3.4.

Beslut år 2015 ............................................................................................... 10

3.5.

Beslut år 2016 ............................................................................................... 13

3.6.

Beslut år 2017 ............................................................................................... 16

Bilaga 2 – Samhällsbyggnadsnämnden ..................................................17
3.7.

Beslut år 2015 ............................................................................................... 17

Bilaga 3 – Socialnämnden ..................................................................... 18
3.8.

Beslut år 2015 ............................................................................................... 18

3.9.

Beslut år 2016 ............................................................................................... 18

3.10.

Beslut år 2017 ............................................................................................... 18

Bilaga 4 – Utbildningsnämnden ............................................................ 19
3.11.

Beslut år 2015 ............................................................................................... 19

3.12.

Beslut år 2017 ............................................................................................... 19

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

1 av 20

126Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut

1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Av 3 kapitlet § 14 i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara
för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6 kap § 4 punkt 3 där det framgår att det åligger särskilt styrelsen att
verkställa fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige kan enligt 6 kap § 5 besluta att annan
nämnd ska verkställa fullmäktiges beslut.

1.2.

Revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:


1.3.

Har kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs?

Revisionskriterier och avgränsning

Kommunallagen, kommunstyrelsens och nämndernas reglemente samt övriga relevanta
styrdokument.

1.4.

Kontrollmål

Följande kontrollmål ska besvaras av granskningen:


Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/styrelse?



Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos berörda nämnder/styrelse?



Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos kommunstyrelsen mot bakgrund
av uppsiktsplikten?

1.5.

Metod och avgränsning

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, ärendegranskning och intervjuer.
I ärendegranskningen har kommunfullmäktiges beslut som föranleder en åtgärd, eller
som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen, följts upp.
Granskningen avgränsas till beslut som är tagna av fullmäktige från 1 juli 2015 till och
med 30 juni 2017.
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2.

Iakttagelser

2.1.

Externt regelverk

Av kommunallagen (KL) 3 kap 14 § framgår att nämnderna bereder fullmäktiges ärenden
och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Av KL 6 kap 1 § framgår att kommunstyrelsen har att leda och samordna kommunens verksamhet samt utöva uppsikt över
nämndernas verksamhet.
Beslut ska, om inte annat sägs, verkställas så snart det är möjligt. Inväntande av beslutets
lagakraftvinnande behöver endast ske i de fall det av särskilda skäl kan antas att beslutet
kommer att överklagas och att ett återställande av verkställt beslut inte är möjligt.
Av KL 5 kap 33 § framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om hinder föreligger ska detta anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
Enligt KL 6 kap 27 a § framgår att frågor som väckts genom medborgarförslag ska om
möjligt handläggas av nämnden så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det
väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om
året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden ska även informera om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som anges i första stycket.

2.2.

Interna regelverk

2.2.1.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår hur motioner och medborgarförslag ska
hanteras. Motionen ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut senast ett år från det att
motionen väcktes. Kommunstyrelsen ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars och oktober. Medborgarförslag ska
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Ett
medborgarförslag kan överlåtas för ställningstagande och beslut till styrelsen eller till en
annan nämnd. Kommunstyrelsen ska redovisa de medborgarförslag som inte har beretts
färdigt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars och oktober.
Vidare framgår det att om fullmäktige inte beslutar något annat så är det styrelsen som
avgör beredningen av de ärenden som fullmäktige ska behandla.
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av
uppdrag som fullmäktige lämnat. Detta anges i respektive nämnds reglemente.
Utdrag ur protokoll skickas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.
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2.2.2.

Kommunstyrelsens reglemente

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen styr, leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Styrelsen ska också
ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet.
Kommunstyrelsen ska tillse att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vidare tillse att redovisning sker till fullmäktige från
samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas samt övervaka att nämndernas interna
kontroll är tillräcklig.
I överensstämmelse med styrelsens ansvar och rapporteringsskyldighet ska den se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.
Vidare ska styrelsen regelmässigt, minst två gånger per år, till fullmäktige rapportera hur
verksamheten utvecklas.
När det gäller medborgarförslag ska styrelsen fatta beslut, där fullmäktige överlåtit detta,
inom ett år från det att förslaget väcktes.

2.2.3.

Nämndernas reglemente

Av samtliga nämnders reglemente framgår under ansvar och rapporteringsskyldighet att
nämnden regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelsen ska rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Vad gäller
rapportering har nämnden att följa de av kommunfullmäktige fastställda föreskrifterna
för kommunens redovisning.
När det gäller medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut,
ska de om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara
när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningen, men inte närvara när beslut
fattas, enligt reglementena.

2.3.

Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/
styrelse?

2.3.1.

Iakttagelser

En förutsättning för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella direktiv
är klart formulerade och att den som fått uppdraget informeras om det. Detta ställer krav
på beslutsutformningen och att det finns fungerande expedieringsrutiner.
Det är av vikt att beslutsfattarna får återkoppling kring att utdelade uppdrag verkställts på
det sätt som avsågs vid beslutstillfället. Ett beslut om utförande av utredning eller liknande bör därför åtföljas med tydliga direktiv om vad utredningen/uppdraget har för syfte
och ett datum när återrapportering ska ske. Utdelade uppdrag bör noteras så att fullmäktige eller kommunstyrelsen kan få redovisat vilka uppdrag som är utdelade och när dessa
ska återrapporteras.
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Vi har gått igenom beslut i kommunfullmäktige under perioden 1 januari 2015 till 30 juni
2017 för att identifiera vilka beslut som fattats och där det getts ett uppdrag till kommunstyrelsen eller någon nämnd.
När det gäller motioner och medborgarförslag har det upprättats processbeskrivningar
om hur handläggningen ska ske. I dessa fall finns en struktur för hur dessa ärenden ska
hanteras.
Efter genomgång av beslut från den 1 januari 2015 till 30 juni 2017 kan konstateras att
motioner och medborgarförslag hanteras enligt gällande regler och rutiner.
När fullmäktige fattat ett beslut om att uppdra till kommunstyrelsen eller någon nämnd
sker delgivning av kommunfullmäktiges protokoll tillsammans med underlag som tillhör
ärendet. Det kommer att införas en rutin att det i protokollet ska framgå vem som ska
delges beslutet. Idag noteras detta manuellt på protokollet av kommunsekreteraren.
Ärendet förs därefter upp på en ärendebalanslista för bevakning. Uppdrag bevakas i
kommunens ärendehanteringssystem. Styrelsen och samtliga nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden använder sig av detta ärendehanteringssystem.
Det förekommer en stor mängd både medborgarförslag och motioner i kommunen. Dessa
ska enligt fullmäktiges arbetsordning beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen väcktes. Det förekommer både motioner och medborgarförslag
som inte bereds och fattas beslut om inom ett år. Dessa återredovisas till fullmäktige enligt gällande regler.
Av vår granskning av protokoll och handlingar1 framgår följande:

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Totalt

Totalt antal ärenden/antalet verkställda
2015
2016
17/17
16/13
2/2
1/1
2/2
2/1
(96 %) 22/21
(83 %) 18/15

2017
5/1/1
2/1
8/2

Av vår granskning framgår att 96 % av besluten från åren 2015 är verkställda och avslutade, motsvarande siffra för år 2016 uppgår till 83 %.
Andra beslut, av mer generell karaktär, som fattas i kommunfullmäktige omfattas inte av
ovanstående rutinbeskrivningar. Detta innebär att dessa ärenden inte omfattas av ärendebalanser och är svårare att följa och se om dessa verkställs eller inte. Exempel på beslut
från år 2017 är:
§ 9 Prioritering av tillfälliga statsbidrag. Av beslutet framgår att särskilda resurser ska
avsättas till kompetensutveckling inom socialförvaltningen, utvecklingspott för förbättringsarbete, akuta åtgärder på Kronomagasinet mm.

1

Se bilagor i slutet av rapporten
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§ 34 Begäran om tilläggsbudget 2017, förstudie hamnverksamheten i Borgholms kommun. Av beslutet framgår att Borgholm Energi AB erhåller ett tilläggsanslag om 150 tkr.
Inga ytterligare direktiv framgår av beslutet.
§ 37 Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa äldreomsorg”. Av beslutet framgår att det ska tillsättas en fullmäktigeberedning efter sommaren.
§ 69 Äskande av medel, utökning av hälso- och sjukvårdens bilpark. Socialnämnden beviljades en tilläggsbudget för utökning av bilpark med en elbil.
§ 99 Antagande av Trädvårdspolicy för Borgholms kommun. Fullmäktige antog policyn.
När det gäller verkställigheten av prioriteringen av det tillfälliga statsbidrag, har detta
enligt kommunsekreteraren, noterats i kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll. Protokollet redovisas under meddelande i kommunstyrelsen.
Det framgår inte av ovanstående beslut hur de ska följas upp eller om det ska ske någon
återapportering till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller bolag. Vi har inte
i några protokoll för berörd mottagande styrelse/nämnd/bolag kunnat se att besluten
hanterats. Det finns heller inga tidsangivelser angivna i besluten.

2.4.

Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos
berörda nämnder/styrelse?

2.4.1.

Iakttagelser

För att kunna säkerställa att fullmäktiges beslut verkställs är det av stor vikt att de verkställande nämnderna har ändamålsenliga rutiner för uppföljning och bevakning av att
beslut verkställs. Det är även av stor vikt att nämnden har en tillräcklig intern kontroll
avseende ärendebalansen inom sin nämnd.
Styrelsen eller nämnd delges av kommunsekretaren när det har kommit ett ärende som
ska beredas. Ärendet skickas till respektive nämndssekreterare som för upp ärendet på en
ärendebalanslista. Detta gäller medborgarförslag och motioner. Bevakningen av dessa
ärenden sker av kommunsekreteraren som skickar påminnelser via kommunens ärendehanteringssystem.
Vi har däremot inte funnit någon rutin som säkerställer att andra beslut som ges till styrelsen/nämnder eller bolag verkställs. Det framgår inte heller av protokoll att dessa ärenden har verkställts eller kommer att verkställas.
Vi har inte i vår granskning funnit att denna typ av generella beslut bevakas eller återrapporteras från respektive förvaltning till berörd nämnd.
Alla kommunstyrelsens protokoll skickas till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Samtliga protokoll publiceras på kommunens externa hemsida.
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2.5.

Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos
kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten?

2.5.1.

Iakttagelser

Enligt kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente, som beskrivs ovan, har styrelsen ett särskilt ansvar att ha uppsikt över övriga nämnder och bolag. Kommunstyrelsen
ska tillse att de av fullmäktige fastställda målen samt planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. När det gäller medborgarförslag, motioner och andra uppdrag, där det
finns en upprättade rutiner, har kommunstyrelsen via sin beredning inför kommunfullmäktiges beslut en uppsikt över att denna typ av ärenden verkställs.
Vi har inte i vår granskning kunnat notera att kommunstyrelsen för övriga ärenden bedrivit någon uppsikt av ärenden och beslut som fattats av kommunfullmäktige som föranleder en åtgärd eller som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen. Det förekommer överläggningar mellan kommunstyrelsen och nämnderna men det finns ingen
spårbarhet i kommunstyrelsens handlingar att det finns en uppföljning avseende verkställigheten av fullmäktiges beslut.
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3.

Revisionell bedömning

3.1.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt delvis har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Detta
grundar vi på att det, när gäller medborgarförslag och motioner, finns dokumenterad rutinbeskrivning av hur dessa ärenden ska hanteras och att dessa följs.
Vi anser däremot att andra uppdrag, utöver medborgarförslag och motioner, som beslutas
av fullmäktige inte på samma sätts följs upp varken av kommunstyrelsen eller berörd
nämnd, då det inte finns någon spårbarhet av detta i protokoll och tillhörande handlingar.

3.2.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Sker verkställighet av fullmäktige
fattade beslut om åtgärd eller
uppdrag hos berörd nämnd/ styrelse?

Delvis uppfyllt
Vi bedömer utifrån vår genomgång av protokoll och handlingar att beslut i fullmäktige till
största delen har verkställts. Enligt vår
granskning är 96 % och 83 % för åren 2016
respektive 2015 verkställda. Detta gäller till
största delen medborgarförslag och motioner
där det finns rutiner hur dessa ska hanteras.
Vi noterar att det förekommer medborgarförslag och motioner som inte har blivit behandlade inom ett år, vilket stadgas i fullmäktiges
arbetsordning.
Däremot så bedömer vi att det finns en osäkerhet i kontrollen av verkställigheten av
andra typer av beslut som fattas i fullmäktige i
form av uppdrag och åtgärder som ska genomföras.

Finns rutin för uppföljning av
verkställighet hos berörd nämnder/styrelse?
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Delvis uppfyllt
Vi bedömer att det finns rutiner för uppföljning av medborgarförslag och motioner då det
finns dokumenterade rutiner för denna typ av
ärenden. Det finns också bevakningslistor som
hanteras av kommunsekreteraren som ska
garantera att denna typ av ärenden hanteras
och återrapporteras till kommunfullmäktige.
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Finns rutin för uppföljning av
verkställigheten hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten?

Delvis uppfyllt
Vi bedömer att kommunstyrelsen endast till
delar har rutiner för uppföljning av att beslut
som fattas i kommunfullmäktige verkställs.
Ärenden som föranleder en åtgärd eller ett
uppdrag följs inte upp inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

3.3.

Rekommendation

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa en mer systematisk
och transparent uppföljning av ärenden som finns att verkställa inom såväl kommunstyrelsens som nämndernas områden.
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Bilaga 1 – Kommunstyrelsen
3.4.

Beslut år 2015
Verk
ställt

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2015/199008 KS, 201509-14, § 125

ANMÄLAN: Medborgarförslag (Bo Sadel) – klistermärke på soptunnor
hos privatpersoner där det
får läggas hundbajspåsar
KF överlämnar medborgarförslaget till KS för ställningstagande och beslut.

Kommunstyrelsen 2015-11-24,
§ 207 – avslår medborgarförslaget
då varje abonnent själv kan märka
upp och upplåta sin soptunna om så
önskas.

ANMÄLAN: Motion (Eddie
Forsman M) – Livskvalitet
– bra boendemiljö året
om.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – avskaffa
delade turerna hos kommunens anställda inom
vård och omsorg snarast
möjligt.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – publicera
alla inkomna medborgarförslag på kommunens
hemsida.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.

Dnr 2015/172-109 KS, 201608-22, § 135
KF beslutar att avslå motionen med
hänvisning till att underhållet av
befintliga fastigheter bör prioriteras.

Dnr 2015/172109 KS, 201509-14, § 126

Dnr 2015/205109 KS, 201509-14, § 127

Dnr 2015/223109 KS, 201509-14, § 128

Dnr 2015/185252 KS, 201509-14, § 129
Dnr 2015/256109 KS, 201510-19, § 142
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Förvärv av fastigheten
Borgholm Höken 2
KF beslutar att förvärva fastigheten…
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – byt namn
på kommunen till Norra
Ölands stad

JA
Inkluderat i återrapporteringen till fullmäktige Dnr
2016/53-109 KS, 2016-03-14, §
52

Dnr 2015/205-109 KS, 201603-14, § 56
KF beslutar med 30 ja mot 3 nej att
motionen anses besvarad då dess
förslag kan anses förverkligat sedan
motionen väcktes.

Dnr 2015/223-109 KS, 201603-14, § 57
KF beslutar att bifalla motionen då
arbetet med att lägga ut inkomna
medborgarförslag och beslut på
externa hemsidan redan pågår, men
på grund av arbetsbelastning på
kommunledningskontoret inte har
prioriterats.

JA

JA

JA

JA
Dnr 2015/256-109 KS, 201603-14, § 58
Vid dagens sammanträde meddelar
Per Lublin (nÖP) att motionen åter-
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Dnr 2015/257109 KS, 201510-19, § 143

Dnr 2015/258109 KS, 201510-19, § 144

Dnr 2015/259109 KS, 201510-19, § 145

Dnr 2015/260109 KS, 201510-19, § 146

Dnr 2015/261109 KS, 201510-19, § 147

Dnr 2015/262109 KS, 201510-19, § 148

Dnr 2015/264109 KS, 201510-19, § 150
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KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – byt namn
på kommunen till Borgholms Stad med Ölands
norra kommun.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – byt namn
på kommunen till Borgholm norra Ölands stad
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – upplåtande
av plats för ett
barn/ledamot
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – fria sjukresor
till kommunens pensionärer.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – tandvård till
kommunens pensionärer.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – bidrag till
kommunens kobönder
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lassa
Leijon SD) – fria busskort
till kommunens pensionärer.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.

tas.
KF noterar återtagandet och avslutar ärendet från vidare behandling.
Dnr 2015/257-109 KS, 201603-14, § 59
KF beslutar med 31 ja mot 1 nej och
1 avstår att avslå motionen med
motiveringen att namnet Borgholms stad med Ölands norra
kommun är en korrekt geografisk
beskrivning men kan inte anses
vara ett namn.
KS 2016-02-23 § 35 noterar återtagandet och avslutar ärendet från
vidare hantering.
Återtagandet noterades i redovisningen till KF 2016-03-14 § 52

JA

JA

Dnr 2015/259-109 KS, 201703-13, § 41
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2015/260-109 KS, 201703-13, § 42
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2015/261-109 KS, 2017-0313, § 43
KF beslutar att avslå motionen.

Dnr 2015/262-109 KS, 201609-02, § 156
KF beslutar att avslå motionen så
kommuner enligt Kommunallagen
inte får ge bidrag till enskilda.
Dnr 2015/264-109 KS, 201603-14, § 61
KF beslutar med 19 ja mot 8 nej och
6 avstår att avslå motionen med
hänvisning till de höga kostnaderna
som fria busskort medför.
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Dnr 2015/248008 KS, 201511-16, § 171

ANMÄLAN: Medborgarförslag (Lasse Engström)
– låta Storgatan mellan
Tullgatan och Västra Kyrkogatan vara gågata året
om.
KF överlämnar medborgarförslaget till KS för ställningstagande och beslut.

Dnr 2017/62-109 KS, 2017-0313, § 47
I tjänsteskrivelse 2017-03-03 redovisar kommunledningskontoret
beredningen av oavslutade medborgarförslag och motioner samt
ställningstagande och beslut från
nämnder och styrelser med anledning av behandlade medborgarförslag.

JA

B. Dnr 2015/248-008 – Låta Storgatan mellan Tullgatan och Västra
Kyrkogatan vara gågata året runt:
Lasse Engström Kommunstyrelsen
2017-01-24 § 16 – beslutar avslå
förslaget
Medborgarförslaget har redovisats
till KF.

Dnr 2015/2083 KS, 201511-16, § 176

Dnr 2015/274008 KS, 201512-14, § 192

Dnr 2015/288109 KS, 201512-14, § 193

Slutrapport; Tillfällig
fullmäktigeberedning för
landsbygdsutveckling på
norra Öland
KF beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att…
Bl.a. inleda förhandlingar med
KLT och andra trafikbolag om
förbättrad kollektivtrafik på
norra Öland….
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Maria Franck) –
korttidsboende i gamla
vårdcentralen.
KF tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS
för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN; Motion (Eva
Wahlgren C) – rena vattnet från läkemedelsrester.
KF tar emot motionen och
överlämnar den till KS för
beredning.

Dnr 2015/2-083 KS, 2016-0215, § 31
KF beslutar att avsluta den tillfälliga fullmäktigeberedningen för
landsbygdsutveckling på norra
Öland.

Dnr 2015/274-008 KS, 2017-09-26,
165 KS
KS avslår medborgarförslaget
JA

Dnr 2015/288-109 KS, 201604-18, § 85
Ärendet utgår då motionären inte
är närvarande vid dagens sammanträde.
Dnr 2015/288-109 KS, 201605-16, § 106
KF beslutar att avslå motionen med
hänvisning till de kostnader som ett
genomförande av motionen skulle
medföra och att det ännu inte är ett
lagkrav att rena avloppsvattnet.
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3.5.

Beslut år 2016
Verk
ställt

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2016/39109 KS, 201602-15, § 17

ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon och Kjell-Ivar S
Karlsson SD) – börja åldersbestämma de ensamkommande flyktingbarnen
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Stig
Bertilsson och Peder
Svensson C) – bredband
och vägbelysning.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Stig
Bertilsson och Peder
Svensson C ) – äldreboendeplatser.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Stig
Bertilsson och Peder
Svensson C ) – fastighetsunderhåll.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Jack Samuelsson)
– att tätorten Borgholm
(Borgholms församling)
återtar beteckningen
Borgholms stad.
KF överlämnar medborgarförslaget till KS för ställningstagande och beslut.

Dnr 2016/39-109 KS, 2016-0912, § 160
Lasse Leijon (SD) meddelar att
motionen återtas.
KF noterar återtagandet och avslutar ärendet från vidare handläggning.

Dnr 2016/15109 KS, 201602-15, § 21

Dnr 2016/19109 KS, 201602-15, § 22

Dnr 2016/20109 KS, 201602-15, § 23

2016/41-008
KS, 2016-0314, § 41

Dnr 2016/15-109 KS, 2016-0912, § 158
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2016/19-109 KS, 2016-0613, § 125
KF beslutar med 16 ja mot 15 nej att
avslå motionen.

JA

Dnr 2016/20-109 KS, 2016-0912, § 157
KF beslutar att bifalla motionen.
JA

Dnr 2017/62-109, 2017-03-31,
§ 47

I tjänsteskrivelse 2017-03-03
redovisar kommunledningskontoret beredningen av oavslutade
medborgarförslag och motioner
samt ställningstagande och beslut från nämnder och styrelser
med anledning av behandlade
medborgarförslag.
Dnr 2016/41-008 - tätorten
Borgholm (Borgholms församling) återtar beteckningen Borgholms stad: Jack Samuelsson.
Kommunstyrelsen 2017-01-24 §
15 – beslutar avslå förslaget.
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Dnr 2016/79109 KS, 201604-18, § 66

Dnr 2016/127109 KS, 201605-16, § 92

Dnr 2016/154109 KS, 201606-13, § 109

Dnr 2016/114008 KS, 201606-13, § 111

Dnr 2016/131008 KS, 201606-13, § 112

Dnr 2016/141008 KS, 201606-13, § 113
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ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – anordna
självfinansierad mässa.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.

ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – åldersbestämning av ensamkommande barn.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN; Motion (Per
Lublin nÖP) – sextimmars
arbetsdag inom äldreboenden med bibehållen lön.
KF tar emot motionen och
lämnar den till socialnämnden
för beredning.
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Åsa Petersson) –
fjärilsträdgård i Borgholms kommun
KF tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS
för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Clas Asp) – ta
över ansvar för och skötsel
av badbryggor från byalag,
vägföreningar etc.
KF tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS
för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Gunnar Ihren) –
bygg krematorium i
Bäckmans park.
KF tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS

Dnr 2016/79-109 KS, 2016-0822, § 136
KSAU föreslog 2016-05-31 § 206
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen så
det redan finns beslut på att genomföra ett EXPO.

JA

KF beslutar att anse motionen besvarad med att det som föreslås i
motionen nu har beslutats av
kommunstyrelsen.
Dnr 2016/127-109 KS, 201609-12, § 159
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2016/154 -109 KS, 201703-13, § 40
KF beslutar med 30 ja mot 4 nej att
avslå motionen.

JA

Ej avslutad

Ej avslutad

Dnr 2016/141-008 KS, 2017-04-25,
§ 86
KS beslutar att avslå medborgarförslaget
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Dnr 2016/186109 KS, 201609-12, § 142

Dnr 2016/187109 KS, 201609-12, § 143

Dnr 2016/188109 KS, 201609-12, § 144

Dnr 2016/160348 KS, 201609-12, § 153

för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – om halalslaktat kött.
KF överlämnar motionen till
KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – läkarundersök alla immigranter så
fort de ankommer till
kommunen.
KF överlämnar motionen till
KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – höj måltidspengen med 15-20 %.
KF överlämnar motionen till
KS för beredning.
Uppdrag – vattenförsörjningsfrågan.
KF uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten

eller formalisera redan pågående arbete för att skyndsamt säkerställa en stadigvarande höjning av grundvattnet och därigenom säkerställa tillgången på råvatten i vattentäkterna i
Borgholms kommun. Till
arbetet föreslås att ett nära
samarbete utvecklas med
LRF och Ölands Vattenråd
och att utredningen görs
omgående för att kunna
hålla kommunfullmäktige
informerad om projektets
utveckling.
Dnr 2016/194109 KS, 201610-17, § 172
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ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – utbyte av
kommunfullmäktiges
smörgåsar till kvällsmål
som vid äldreboende.
KF överlämnar motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Dnr 2016/186-109 KS, 201703-13, § 45
KF beslutar att avslå motionen.

JA

Dnr 2016/187-109 KS, 2017-0116, § 11
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2016/188-109 KS, 2017-05-15,
§ 83
KF beslutar att avslå motionen.

JA

Pågående
Kommunstyrelsen beslutar 201610-25 § 177 tillsätta en projektgrupp
med syfte att i enlighet med fullmäktigeberedningens intentioner
arbeta för att trygga vattenförsörjning

Dnr 2016/194-109 KS, 201703-13, § 44
KF beslutar med 31 ja mot 1 nej och
2 avstår att avslå motionen då ett
införande av kvällsmål skulle innebära en kostnadsökning för förtäringen vid fullmäktiges sammanträde.
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3.6.

Beslut år 2017

Dnr, datum & §

Beslut

Dnr 2017/70109 KS, 201703-13, § 24 KF

ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖp) – undersöka
nyttan av och möjligheten
att skapa en demensby på
Ölland
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖp) – allmänhetens frågestund i kommunstyrelsen och alla nämnder
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
Inrättande av tillfällig
fullmäktigeberedning
”Sveriges bästa äldreomsorg”
Att efter sommaren 2017 tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för att arbeta fram
en hållbar strategi och skapa
förutsättningar för ”Sveriges
bästa äldreomsorg”
ANMÄLAN Motion (Per
Lublin nÖP) – se över säkerhet och trafikfrågor
gällande gågatan (Storgatan)
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning
ANMÄLAN Motion (Marcel van Luijn M) – implementera skattekollen på
kommunens hemsida
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning

Dnr 2017/75109 KS, 201703-13, § 25 KF

Dnr 2016/234080 KS, 201703-13, § 32 KF

Dnr 2017/99109 KS, 201704-18, § 55 KF

Dnr 2017/152109 KS, 201706-12, § 93 KF

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

Verk
ställt

Iakttagelser

16 av 20
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Bilaga 2 – Samhällsbyggnadsnämnden
3.7.

Beslut år 2015

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2015/202003 KS, 201509-14, § 134

Delegation till samhällsbyggnadsnämnden att anta, upphäva och ändra detaljplaner
som inte är av stor vikt eller
har principiell betydelse.
KF beslutar att delegera till samhällsbyggnadsnämnden att anta,
upphäva och ändra detaljplaner
som inte är av stor vikt eller har
principiell betydelse.
ANMÄLAN: Medborgarförslag
(Britt-Marie Soltorp och Gunnar Hammarsten) – utbyggnad av VA-nätet Bäckalundsområdet (norra Öland)
KF överlämnar medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning inför slutligt avgörande
av KF.

Delegationen är inskriven i reglementet och
återredovisas endast
genom protokollen.

Dnr 2015-269009 KS, 201511-16, § 172

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

Verk
ställt

JA

Dnr 2015/269-008
KS, 2016-08-22, §
132
KF beslutar med 22 ja
mot 10 nej och 1 avstår
att avslå medborgarförslaget.

JA
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142Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut

Bilaga 3 – Socialnämnden
3.8.

Beslut år 2015

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2015/263109 KS, 201510-19, § 149

ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – skattesänkning
alt höjt bostadsbidrag för
kommunens pensionärer.
KF tar emot motionen och lämnar
den till socialnämnden för beredning.

Dnr 2015/263-109
KS, 2016-03-14, § 60

3.9.

KF beslutar att avslå
motionen då dessa frågor inte ligger inom
kommunens ansvarsområde.

JA

Beslut år 2016

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2016/44008 KS, 201603-24, § 40

ANMÄLAN: Medborgarförslag
(Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner) – måltiderna på de särskilda boendena.
KF överlämnar medborgarförslaget
till socialnämnden för beredning
inför slutligt beslut i KF.
Motion (Ilko Corkovic S) –
införandet av ”Mina timmar”
inom hemtjänsten
KF beslutar att bifalla motionen
och att socialnämnden ska återrapportera till KF om ett år vad som
hänt med anledning av motionen.

Dnr 2016/44-008 KS,
2017-04-18 § 53 KF
KF beslutar att anse
medborgarförslaget
besvarat.

Dnr 2014/20109 KS, 201603-14, § 53

3.10.

Verk
ställt

Verk
ställt

JA

Socialnämnden återrapporterade 2016-12-20 §
159, KF
JA

Beslut år 2017

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2017/79109 KS, 201704-18, § 54 KF

ANMÄLAN: Motion (Per Lublin nÖP)– sextimmars arbetsdag inom äldreboenden
KF överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.

26 juni SN § 87, 29 sept
KF förslag att avslå motionen.

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

Verk
ställt

JA

18 av 20
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Bilaga 4 – Utbildningsnämnden
3.11.

Beslut år 2015

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2015/231008 KS, 201510-19, § 140

ANMÄLAN: Medborgarförslag
(Julius Sääf) – återför årskurs
6 till de skolor där övriga mellanstadier går.
KF överlämnar medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för beredning. Förslaget behandlas slutligt
av KF.

Dnr 2015/232008 KS, 201510-19, § 141

ANMÄLAN: Medborgarförslag
(Julius Sääf) – öppna Runsten
skola mm.
KF överlämnar medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för beredning. Förslaget behandlas slutligt av
KF.

Dnr 2015/50-008 UN, §
49
Utbildningsnämnden
beslutar att
förvaltningen ser över
upptagningsområdena
för Köpinge – Gärdslösa
– Rälla inför skolstarten
2018/2019
Dnr 2015/49-008 UN, §
75
Medborgarförslaget
avslås

3.12.

Verk
ställt

JA

Beslut år 2017

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2017/59008 KS, 201704-18, § 51 KF

ANMÄLAN: Medborgarförslag
– utbilda förskolans pedagoger för att kunna bidra till en
giftfri vardag för barn.
KF överlämna medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN: Medborgarförslag
– främjande av skolträdgårdar
i Borgholms kommun.
KF överlämnar medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för ställningstagande och beslut.

Under beredning

Dnr 2017/83008 KS, 201704-18, § 52 KF

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

Verkställt

Dnr 2017/47-008 UN
JA
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2018-01-16

Pär Sturesson
Uppdragsledare

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

20 av 20
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 108

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-03

90-115

Dnr 2012/152-460 KS

Återrapportering; avslut av ärende, Fairtrade kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-22 § 62 på förslag av samhällsbyggnadsnämnden
att godkänna att kommunen via samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker
om att få bli Fairtrade kommun,
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ombesörja inledande utredning och handläggning av ansökan under förutsättning att det blir
kostnadsneutralt för kommunen.
I tjänsteskrivelse 2018-02-19 och vid dagens sammanträde föreslår samhällsbyggnadschef Linda Hedlund att ärendet avslutas utan vidare åtgärd.
Det framgår att samhällsbyggnadsförvaltning 2012-09-26 föreslog att Borgholms kommun skulle ansöka om att bli en Fairtrade kommun enligt varumärket/certifieringen Fairtrade City. Kommunfullmäktige godkände förslaget
2013-04-22, och uppdrog åt förvaltningen att genomföra förslaget under förutsättning att det kunde göras kostnadsneutralt.
Vidare utredning visar att förslaget inte kan göras kostnadsneutralt. Dels är
själva medlemsskapet/certifieringen förenad med relativt höga kostnader,
och dels blir kostnaden för certifierade produkter minst 5 % högre än för motsvarande produkter utan certifiering.
Fairtrade City är fortfarande ett relativt stort ”märke” för certifiering. Dock har
kritik framfört gällande kostnaderna för denna certifiering. Borgholms kommun har nyligen antagit en hållbarhetspolicy som bland annat hanterar upphandling. Att upphandla hållbara varor och tjänster innebär ofta en kostnad
jämfört med att alltid välja lägsta pris, men om man ser till helheten så tjänar
kollektivet på hållbar upphandling. Närproducerat gynnar till exempel det lokala näringslivet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen driver fortsatt frågan att Borgholms kommun
ska ställa tydliga hållbarhetskrav vid all upphandling. Att betala för certifiering
däremot lönar sig bara om man ser vinster med att kunna skylta med att man
är certifierad. Förvaltningen kan inte se att kommunen har nytta av det. Tydliga upphandlingskrav som bland annat inkluderar viktiga element i svensk arbetsrätt och miljölagar ger mycket större genomslag, både rent sakligt och
som goodwill för kommunen.
Konsekvensanalys
Kostnaden för förslaget bedöms för hög i förhållande till nyttan.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

att

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-03

90-115

avsluta ärendet utan vidare åtgärd.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-04-17

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-03-14 - 2018-04-13

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

ks

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.898

I

Tillstånd Road Rebels cruisning 2018-05-19

2018-03-14

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/39

KS meddelande

Jens Odevall
TILLSTÅNDSBEVIS

Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på väg
2018.928

I

2018-03-16

2018.931

Cirkulär 18:11 Sotningsindex 2018
Magdalena Widell
Sotningsindex för 2018 är nu fastställt och har
tillkännagivits på SKL:s webbplats.
För mer information följ denna länk Sotningsindex
2018 / SKL
SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

LST beslutar att meddela bifogade lokala
trafikföreskrifter på väg 137 Ölandsbron

Marie-Louise Johansson

2018-03-19

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/36

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - tillfällig lokala trafikföreskrifter särskilda
körfält för fordon i linjetrafik på väg 137
Ölandsbron i samband med reparation
2018.980

I

Cirkulär 18:12 Omräkning av pensionsbehållning Magdalena Widell
och IPR samt
värdesäkring av pensioner 2018
I promemoria, som bifogas (sid 2) i detta cirkulär,
ges information om de beslut som
Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAPKL har fattat om omräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt
PFA och hur värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt pensionsavtalen PFA
och KAP-KL ska ändras (värdesäkras) under år 2018.

2018-03-19

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR
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Id

I/U/K Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.987

I

LST beslutar att meddela bifogade lokala
trafikföreskrifter på väg 137 Ölandsbron

2018-03-21

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/36

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - tillfällig lokala trafikföreskrifter särskilda
körfält för fordon i linjetrafik på väg 137
Ölandsbron i samband med reparation
2018.1008

I

Cirkulär 18:10 Överenskommelse om
Traktamentsavtal TRAKT T
Detta cirkulär innehåller rekommendation till
beslut.

Magdalena Widell

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och
Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s
förbundsområden Allmän kommunal verksamhet,
Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i
förbundsområdena ingående organisationer,
Lärarnas
Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och
till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra, har överenskommelse om
TRAKT T träffats. Överenskommelsen innehåller
förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt
vad som framgår i TRAKT T.
Avtalet gäller tills vidare från med 2018-01-01.
I och med överenskommelsen upphör tidigare
traktamentsavtal, TRAKT 04, att gälla.
2018-03-23

2018.1009

SKL

I

2018-03-23

2018.1010

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:10 Bilaga 1_2

Magdalena Widell

SKL

I

2018-03-23

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:10 Bilaga 2

Magdalena Widell

SKL
KS meddelande

2018.1022

I

CIRKULÄR

Dom angående laglighetsprövning enligt
Magdalena Widell
kommunallagen fråga om bla anvisade av medel.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

2018-03-27

Förvaltningsrätten

KS 2016/37

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokalförsörjning 2016-2017
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Id

I/U/K Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.1027

I

2018-03-27

2018.1028

I

I

I

I

2018-03-28

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:14 Bilaga 3 Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:14 Bilaga 4. Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:14 Bilaga 5. Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

Magdalena Widell

SKL

I

2018-03-28

2018.1037

Cirkulär 18:14 Bilaga 2 Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

SKL

2018-03-27

2018.1032

CIRKULÄR

SKL

2018-03-27

2018.1031

KS meddelande

SKL

2018-03-27

2018.1030

Magdalena Widell

SKL

2018-03-27

2018.1029

Cirkulär 18:14 och bilaga 1. Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man,
förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

KS meddelande

CIRKULÄR

Borgholms kommun Befolkningsprognos 20182027

Veronika Fredlund

Statisticon

I

Meddelande KS

STATISTIK

Beviljat statsbidrag (35 000 kr) för att höja
kunskapen om hbt-personers situation

Magdalena Widell

Socialstyrelsen
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS meddelande

2018.1039

I

2018-03-29

Personskadeförbundet RTP protokoll samt
Magdalena Widell
meddelande om att Karin Johansson Lökvägen 5
386 31 Färjestaden valdes för tiden 2018-2021 till
tillgänglighet/handikappsrådet
Personskadeförbundet RTP
KS meddelande

2018.1112

I

2018-04-04

2018.1114

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

INFORMATION

Protokoll från regionförbundets styrelse 20180322 Magdalena Widell
Regionförbundet

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Bemötande av Borgholms kommuns synpunkter
om hastighetsförändring på väg 136 (TRV
2018/12231)

Magdalena Widell

2018-04-04

Trafikverket

KS 2018/69

KS meddelande

SKRIVELSE

Remiss angående förslag till föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 136 i Kalmar län
2018.1116

I

2018-04-05

2018.1120

I

2018-04-05

KS meddelande

INFORMATION

Primärkommunala nämnden 20180319

Magdalena Widell

Primärkommunala nämnden

I

2018-04-05

2018.1128

Magdalena Widell

SKL

2018-04-05

2018.1121

Stöd när förtroendevalda utsatts för hot, hat eller
våld

KS meddelande

PROTOKOLL

Brev till olika nämnda kommunala instanser i
Borgholms kommun.

Magdalena Widell

Per Lublin

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken avseende
planerad 50 kV
kraftledning mellan Löttorp och Böda samhälle i
Borgholms kommun,
Kalmar län

Magdalena Widell

E-on
Överlämnad till SBN för yttrande till KSAU

SAMRÅD
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Id

I/U/K Beskrivning

151

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.1129

I

2018-04-05

Missiv Löttorp-Böda. Samråd enligt 6 kap 24 §
miljöbalken avseende planerad 50 kV
kraftledning mellan Löttorp och Böda samhälle i
Borgholms kommun,
Kalmar län

Magdalena Widell

E-on
Överlämnad till SBN för yttrande till KSAU

2018.1131

I

Tillstånd kameraövervakning; nu fråga om
utvidgning, SGI.
Ersätter tidigare meddelat beslut från 4 juli 2017
med beteckning dnr 211-18081-2017.

2018-04-06

Länsstyrelsen Västra Götaland

KS 2016/260

Meddelande KS

Helena Bertilsson

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.
2018.1136

I

Återrapportering av integrationsprojektet från IFK Marie-Louise Johansson
Borgholm

2018-04-09

IFK Borgholm

KS 2016/142

KS meddelande

SKRIVELSE

Integrationssamverkan
2018.1145

I

Överförmyndarverksamheten- Framtida
organisation sammanträdesprotokoll från
kommunfullmäktige i Mörbylånga

2018-04-09

Kommunfullmäktige Mörbylånga

KS 2017/282

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Gemensam överförmyndarenämnd
2018.1146

I

Beslut på fördelning av fasta valkretsmandat i
Kalmar läns landsting

2018-04-09

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/144

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Valen 2018
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-04-17

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-03-14 - 2018-04-13

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
2018.915

I

2018-03-15

Remiss - inga synpunkter på Växjö
Elementmontages begäran om tung och bred
transport 2018-03-15 från Växjö till Per
Lindströmsväg, via väg 136, Östra
Järnvägsgatan, Sandgatan.

Marie-Louise Johansson

Trafikverket

KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.916

I

Uppdaterade LTF gällande
Marie-Louise Johansson
hastighetsbegränsning 30 km Blå Rörsområdet.
Handikapparkering på Storgatan. Huvudled på
Storgatan

2018-03-15
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.917

I

Uppdaterade LTF gällande parkering
Marie-Louise Johansson
Slottsgatan, S Långgatan, V Kyrkogatan (vid
Badhusgatan), Kyrkallen, Tullgatan,
Hamnvägen. Hastighetsbegränsning Rälla, Väg
966, Badhusgatan (viktoriaskolan), Forellstigen,
Öringstigen, Rödingstigen, Idrottsvägen
(Åkerboskolan), Industrivägen.

2018-03-15
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.918

I

Uppdaterade LTF gällande laddplats
Marie-Louise Johansson
Neptunivägen, Stationsvägen, Löttorpsvägen,
Stenhuggarvägen, Tingsgatan, Tullgatan, mellan
Östra och Västra Kyrkgatan (bakom kyrkan),
Hamnvägen, Badhusgatan, Borgholms Slott.

2018-03-15
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark
Sidan 1 av 4
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Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.919

U

Ansökan om och tillstånd till grävning Eltel
Networks Infranet AB

Ida Dessin

2018-03-15

Grävtillstånd 3/18

MEX

KS 2018/3

Skickat per post 20180315

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.920

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävansökan Kristian Petersson Sjövall
1-18 inkl bilaga A RGG AB

2018-03-15

Grävansökan 1/18

MEX

KS 2018/3

Ansökan om och tillstånd gälland grävansökan 1 DELEGERINGSBESLUT
-18 inkl bilaga A RGG AB
Ansökan inkommen och hanterad 2018-01-18
Grävtillstånd 2018

2018.927

U

2018-03-16

Överlåtelse arrenderätt gällande sjöbod
Grytehamn 1:1, sjöbod 11

Ida Dessin

Anders Jacobsson

MEX

KS 2018/4

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor mex 2018

2018.930

U

2018-03-16

Ansökan om tillstånd till grävning, One Nordic,
Bardun Emils gata Djupvik

Ida Dessin

Grävtillstånd 17/17

MEX

KS 2017/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävningstillstånd 2017

186014

K

LaCasa - tillstyrkt ansökan för uteservering

2018-03-20

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-13/MW

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1094

U

Ebbas by the sea- yttrande tillstyrkt ansökan

2018-03-21

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-03-21

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.989

U

Transporttillstånd 2018-03-23 - Antes Lyft och
Marie-Louise Johansson
Transport. Bred transport från Johan IIIs väg 12
via Räpplinge till Folkeslunda.

2018-03-21
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.990

U

Tecknat avtal med Robert Johansson
Jens Odevall
Stenhuggeri avseende transportväg över
fastigheten Böda-Torp 44:1 för en
engångskostnad av 5 000 kronor. Avtalet gäller
under tiden arbete med Byxelkroks hamn, norra
vågbrytaren/piren pågår.

2018-03-21
KS 2011/208
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Utbyggnad av Byxelkroks hamn
2018.991

U

Lilla hamnkontoret- tillstyrkt ansökan

2018-03-21

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-03-21

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1005

U

Delegationsbeslut mindre åtgärder inom
Borgholms kommun Regional transportplan för
Kalma r län 2018-2029

Ilko Corkovic

2018-03-23
KS 2016/54

DELEGERINGSBESLUT
Regional transportplan 2017-2028 och 20182029

2018.1006

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Tullgatan-Storgatan

Ida Dessin

2018-03-23

Grävansökan 5/18

MEX

KS 2018/3

Ok enligt Julia 2018-03-20
DELEGERINGSBESLUT
2018-03-23 Beslutet mailat till J Holmberg Peab.
J.D.
Grävtillstånd 2018

2018.1096

U

Borgholms cityföreningen- Tillstyrkt ansökan

2018-03-26

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-03-26

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1025

U

Delegationsbeslut att godkänna ansökan om
Ilko Corkovic
uttag ur överskottsfond KPA pension samt
beviljar en fullmakt att från Livförsäkringsbolaget
Skandia och Skandiikon Administration
Aktiebolag hämta samtliga registerförda eller på
annat sätt lagrade pensionsgrundande uppgifter.

2018-03-27
KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2018.1093

U

Stora Hamnkontoret- Tillstyrkt ansökan gällande Jens Odevall
uteservering

2018-03-27

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-03-27/MW

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1033

U

2018-03-28

Kommunens kontaktpersoner i projektet We
stand up är funktionerna ungdomssamordnare
och folkhälsosamordnare.

Jens Odevall

Kumulus

KS 2017/248

DELEGERINGSBESLUT
Förfrågan om medverkan i projektet ”WE
STAND APP”

2018.1097

U

Borgholmsqvarnen AB- tillstyrkt ansökan

Jens Odevall
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Ärendenummer
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Dokumenttyp

Ärendemening
2018-04-03

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-03

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
186416

K

Ölandspartiet- Tillstyrkt ansökan

2018-04-05

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-06

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
186433

K

IFK Borgholm- Tillstyrkt ansökan Viktoriamässan Jens Odevall

2018-04-06

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-13/MW

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
186434

K

Socialdemokraterna- 1:a maj-firande

2018-04-06

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-06/Magda

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1255

U

2018-04-09

Delegationsbeslut söker anslag från lona
gällande tre vårmarksprojekt 18160199- Mer
grundvatten genom ytvatten på Öland.
18160192 Ölandsvatten- restaurering av
öländska våtmarker.
18160194 Växt- och djursamhällen före
våtmarksåtgärderna på Öland

Ilko Corkovic

KSO

KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2018.1219

I

Ölands skidklubb- ändring av datum till 2018-06- Jens Odevall
17

2018-04-11

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/39

Skickat till LST 2018-04-11

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på
väg
186592

K

Borgholms blues rock festival

2018-04-12

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-13/MW

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
186597

K

Mormor Julia- tillstyrkt ansökan

2018-04-12

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-04-13/MW

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-02-26
§ 59 Årlig träff med LRF:s kommungrupp
2018-03-13
§ 60 Information och redovisning av delegationsbeslut, personalavdelning
§ 61 Genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet samt analys av lärarrankingen
för kommunen.
§ 62 Återrapportering av bifallen motion gällande klimatkompensering.
§ 63 Återrapport; utredning utbyggnad Byxelkroks hamn
§ 64 Information från verksamheten; redovisning av delegationsbeslut
§ 65 Information; Fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik
§ 66 Redovisning av delegationsbeslut; yttrande över laglighetsprövning gällande kommunstyrelsens beslut 2017-02-28 § 30 – anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Mål nr 1202-17
§ 67 Yttrande över laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2018-01-15 § 7;
politiska uppdrag 2014-2018; Fyllnadsval, socialnämndens ordförande (Mål nr
653-18)
§ 68 Delegationsordning för överförmyndare
§ 69 Remiss – ansökan om hastighetsbegränsning, Skåle Grindsvägen/ Fridhemsvägen
Köpingsvik.
§ 70 Remiss – Förslag till nya föreskrifter för väg 136, Kalmar län.
§ 71 Motion (Per Lublin nÖP) - införa lokala sockenråd.
§ 72 Motion (Per Lublin nÖP) – färdtjänst utan behovsprövning för alla mantalsskrivna
från och med året de fyller 80
§ 73 Medborgarförslag (Åsa Petersson) – fjärilsträdgård i Borgholms kommun.
§ 74 Begäran om åtgärder för minska antalet kajor, centrala Borgholm
§ 75 Återrapportering; Inrättande av Folkhälso- och Trygghetsråd
§ 76 Inrättande av Folkhälsoråd samt godkännande av förslag till struktur för folkhälsoråd
§ 77 Godkännande av folkhälsoavtal 2018—2020, partnerskapsavtal med Fryshuset
§ 78 Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
§ 79 Information; teknisk utredning, Åkerboskolan ombyggnation
§ 80 Återrapportering; Lokaler för hemtjänst och hälso- och sjukvårdsverksamheten i
mellersta och centrala Borgholm
§ 81 Avbruten upphandling parkeringsövervakning
§ 82 Upphandling ramavtal – betongprodukter
§ 83 Dialogmöte med Kalmarsunds Gymnasieförbund
§ 84 Information om behov av servicelägenheter inom LSS
§ 85 Information om förslag på hemmaplanslösningar, återbruk i Borgholms kommun
2018-03-16
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89

Gemensam upphandling – köksutensilier och serveringsutrustning
Upphandling ramavtal – Trygghetslarm och larmmottagning 2015 samt Yrkeskläder och skor
Motion (Per Lublin nÖP) – skapa framkomlig gångpassage mellan Kvarngatan och
Sandgatan.
Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

157
2018-04-03
§ 90 Medarbetarundersökning
§ 91 Integrationsstrategi 2018-2025 för Borgholms kommun och dess bolag
§ 92 Revidering av policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun
§ 93 Riktlinjer för uppväxlingsprojekt i Borgholms kommun.
§ 94 Förändringar budget 2018
§ 95 Uppmaning att byta bank.
§ 96 Ansökan om bidrag, Ölands Golfklubb
§ 97 Avtal 2018-2020 huvudsponsor, Ölands Skördefest och Öland Spirar
§ 98 Avsiktsförklaring; medverkan i Projekt Servicelyftet, Coompanion
§ 99 Remiss – ansökan om hastighetsbegränsning av väg 136, Mellböda Strandtorp
§ 100 Ändring av beslut; Gågatuperiod 2018
§ 101 Ändring av beslut gällande varuexponering och skyltning/trottoarpratare i centrala
Borgholm
§ 102 Anvisning av medel, återställande av strandpromenaden Solberga-täkten 1:1
§ 103 Förslag att anlägga plan för beachvolleyboll, badstranden i Sandvik
§ 104 Arrendeavtal Stora Rörs Hamn, Stora Rörs Båtsällskap
§ 105 Kontaktperson/samordnare dataskyddslagen.
§ 106 Yttrande över vattenmyndigheterna samråd november 2017-april 2018 19
§ 107 Deltagande i två internationella energiprojekt
§ 108 Återrapportering; avslut av ärende, Fairtrade kommun
§ 109 Samverkan kring energi- och klimatrådgivning
§ 110 Skrivelse med förslag som skulle kunna förbättra restaurangkvaliteten i Borgholms
kommun
§ 111 Motion (Per Lublin nÖP) – införa medborgarpanel på kommunens hemsida.
§ 112 Slutrapport samt begäran om anvisning av medel, Vattengruppen
§ 113 Överföring från 2017 till 2018
§ 114 Företagssafari – en ny form av företagsbesök.
§ 115 Förslag; uppmärksamma kända profiler i nya gatunamn
2018-04-10
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130

Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
Information; Organisationsöversyn
Begäran om anvisning av medel, asfaltering
Granskningsrapport - verkställigheten av fullmäktiges beslut
Ny näringslivsstrategi för Borgholms kommun
Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande kommun-fullmäktiges beslut 2017-11-20 § 180; Verksamhetsplan med budget för 2018 samt plan
2019-2020 (Mål 5040-17)
Information; samråd detaljplan del av Halltorp 1:10 ”Hotellet”
Aktualisering av uppdrag; projekt Generationer i samverkan
Information; lokalförsörjning
Antagande av fördjupad översiktsplan Borgholm Köpingsvik
Silvermedlemskap, årligt marknadsföringsbidrag Victoriadagen
Fyllnadsval, näringslivsrådet
Ansökan om bidrag, Bolinleden
Uppföljnings- och avstämningsmöten 2015-2018; socialnämnden
Information om behov av lägenheter inom socialförvaltningen

Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott
2018-03-23
§1
§2
§3
§4

Remiss; ”Kultur att växa i – Kulturplan landstinget i Kalmar län 2022”.
Borgholms kommuns kulturpris 2017.
Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2018.
Föreningsbidrag 2018.
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§5
§6
§7
§8
§9

Information från fritidsverksamheten.
Nästa sammanträde.
Delegationsbeslut.
Information från kulturverksamheten.
Studiebesök.

Borgholm Energi AB
2018-03-21
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80

BEAB Styrelsemöte inledning 2018
VD rapporterar 2018
Månadsuppföljning 2018
Avvikelserapportering 2018
Fjärrvärmekulvert Oden 8
Försäljning av Kastlösa vindkraftpark
Försäljning av Ölands gymnasium, Rödhaken
Avfallsplan Borgholms kommun
Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter
Taxeprojekt VA
Avrapportering Avfallssortering matavfall
Uppföljning Gata Park Hamnar
Återrapportering från KS och KSAU
Restlista 2018

Borgholm Energi Elnät AB
2018-03-21
§9
§ 10

BELNAB Styrelsemöte inledning 2018
Månadsuppföljning 2018
§ 11 Avvikelserapportering 2018
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