1

KALLELSE
Kommunstyrelsen
Plats och tid för
sammanträdet

Stadshuset, KS-rummet , Borgholm, 2018-06-26, klockan 13:00
Ilko Corkovic
Ordförande

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare 880 18

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningskontoret i Borgholm ……/…… 2018

___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

1

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av
delegationsbeslut

2018/11
002

2

Information - Fiber - bredbandssamordnare Ulrika Ragvald Emilsson
kanske kl 13:00.

3

Medborgarförslag - affisch- och informationstavlor på allmän plats
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-01-15 § 33 kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget och inte sätta upp affisch- och informationstavlor i kommunal regi.
Förslagsställarna ska bjudas in till det sammanträde där förslaget slutligt
behandlas.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/262
008

5-6

4

Medborgarförslag - Fjärilsträdgård i Borgholms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-03-13 § 73 kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget.
Förslagsställaren ska bjudas in till kommunstyrelsen när slutligt beslut
fattas.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/114
109

7-8

5

Budgetuppföljning 2018

9-28

6

Tertialbokslut 2018; Budget 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-06-12 § 197 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna tertialbokslut 2018.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/8
042
2016/246
041

7

Anvisning av medel; färdigställande av vändplan Sandvik
Enligt antagen detaljplan och upprättat köpekontrakt ska Borgholms
kommun anlägga väg med mera.

2017/4
002

75

29-74

2
Nu har ägaren till en fastighet i området begärt att vändplan och väg
färdigställs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar 2018-06-12 § 193 till
kommunchefen att beställa åtgärderna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-06-12 § 193 kommunstyrelsen
att anvisa medel, totalkostnad om cirka 65 000 kr +/- 15%, för ett
genomföra ovanstående beslut.
Beslutas av kommunstyrelsen
8

Begäran om medel till kompletterande opinionsundersökning Öland
en kommun
Tjänsteskrivelse med förslag att kommunstyrelsen anvisar 32,5 tkr till
undersökningen samt att finansiering sker genom en minskning av 2018
års resultat.
Beslutas av kommunstyrelsen

76

9

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; laddstolpar
Ekbacka
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-06-12 § 194 kommunstyrelsen
att anvisa 400 tkr från investeringsbudgeten 2018 projekt Infrastruktur till
projektet Laddstolpar Ekbacka för att kunna sätta igång med projektet
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/135
049

77

10

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; ventilation
Borgholms Sporthall
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-06-12 § 195 kommunstyrelsen
att anvisa 2 mkr från investeringsbudgeten 2018 fastigheter upprustning
till projektet Ventilation Borgholms sporthall.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/135
049

78-79

11

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; takarbete
Ölandslego
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-06-12 § 196 kommunstyrelsen
att anvisa 275 tkr från investeringsbudgeten 2018 fastigheter upprustning akut underhåll till projektet Takläggning Ölandslego.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/135
049

80

12

Bildande av kommunförbund
Primärkommunala nämnden har beslutat att bilda ett kommunförbund.
Verksamheten paneras starta 1 januari 2019 och ett konstituerande möte
ska genomföras 23 augusti 2018. I samband med regionförbundets
primärkommunala nämnds möte.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-06-12 § 198 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna förslaget att bilda Kommunförbundet Kalmar län.
att Borgholms kommun går med som medlem i Kommunförbundet
Kalmar län.
att tillstyrka stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.
att utse kommunstyrelsens ordförande som kommunens ombud och
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som personlig ersättare till det
konstituerande förbundsmötet och nominerar kommunstyrelsens ordförande som styrelseledamot och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som personlig ersättare för tiden fram till det första förbundsmö-

2018/110
106

81-106

3
tet i den nya mandatperioden 2019-2022.
att medlemsavgiften till kommunförbundet ska vara kostnadsneutral med
den andel av vad Borgholms kommun idag betalar som medlemsavgift till Regionförbundet.
Beslutas av kommunfullmäktige
13

Policy bygdepeng vid vindkraft
Miljö- och hållbarhetsberedningen har föreslagit policy för vindkraft utifrån
beslut vid antagande av vindkraftplanen för Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-08 § 137
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta följande Policy för bygdepeng i Borgholms kommun:
Vid etablering av vindkraftverk på kommunal mark eller i vattenområde som är inom Borgholms kommuns gränser ska till miljöfonden
i Borgholms kommun överföras motsvarande 1 % under de fem första
åren av vindkraftverkets faktiska produktionsvärde.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/127
003

107

13

Integritetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag
Ledningsgruppen har tagit fram förslag till policy.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-06-04 § 183 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta integritetspolicy för anställda och förtroendevalda i Borgholms
kommun och dess bolag.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/156
003

108-110

14

Antagande av Fördjupad översiktsplan Djupvik
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-06-12 § 210 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta fördjupad översiktsplan för Djupvik med miljökonsekvensbeskrivning samt särskilt utlåtande.
Beslutas av kommunfullmäktige

2016/65
212

111-122
Föp i sin
helhet
endast
digitalt

15

Förtydligande gällande inriktningsbeslut, projekt Åkerboskolan,
ombyggnation
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-05-29 – nu har förtydligande
gällande beslutet lämnats in.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-06-04 § 185 kommunstyrelsen
att förtydliga beslutet i enlighet med Framtid Ölands förslag.
Beslutas av kommunstyrelsen - med ändring av tidigare beslut 2018-05-29
§ 97 om man vill besluta enligt förslaget.

2015/217
291

123-124

16

Motion (Per Lublin nÖP) - möjlig besparing
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 2018-05-18 § 136 till
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige hur motionen ska
behandlas
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/92
109

125-126

17

Motion (Per Lublin ÖP) - upphäv antagna detaljplanen Järnnian
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-15 § 161 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då det inte tillkommit några nya förhållanden av stor
allmän vikt som skulle motivera ett upphävande av planen.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/124
109

127-128

4
18

Motion (Per Lublin ÖP) - Återför årskurs 6 till mellanstadiet
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-15 § 162 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/96
109

129-130

19

Meddelanden och delegationsbeslut

2018/10
002

131-142

20

För kännedom - Skrivelse från Per Lublin gällande skolskjutsarna

2015/64
059

143

_ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2018-06-18
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 33

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-15

26-42

Dnr 2017/262-008 KS

Medborgarförslag (Basel Alhawadi och Torbjörn Jerlerup) – affisch- och informationstavlor på allmän plats
Basel Alhawadi, Badhusgatan 8 A, 387 32 Borgholm, och Torbjörn Jerlerup,
Storgatan 14 F, 387 31 Borgholm, föreslår i medborgarförlag inkommet 2017-1108 att tre affischtavlor sätts upp i centrala Borgholm.
Förslagsställarna är inbjudna till dagens sammanträde, men har valt att inte delta.
Kommunfullmäktige lämnade 2017-12-18 § 189 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
I tjänsteskrivelse 2018-01-04 föreslår kommunchef Jens Odevall att medborgarförslaget avslås.
Av skrivelsen framgår kommunen monterade ner alla anslagstavlor för ungefär 56 år sedan. Detta eftersom de ansågs orsaka stor nedskräpning och missbrukades av folk som skulle sätta upp affischer. Andras affischer revs bort och egna
sattes upp istället. Att åter sätta upp affisch- och informationstavlor medför skötsel- och underhållskostnader utöver uppsättningskostnaderna och att reglerna
för användning måste klargöras.
Ett faktum att ytterligare beakta är att mycket av annonsering och information
idag sker via digitala kanaler såsom facebook, instagram och blocket. Dock ersätter dessa kanaler inte helt affischering på papper vilket märks på den olovliga
annonseringen som alltjämt sker vilket också förslagsställarna poängterar i sitt
förslag.
Förvaltningens bedömning är att förslaget bör avslås dels beroende på tidigare
erfarenheteter dels beroende på att det ekonomiska utrymmet inte medger ytterligare utgiftsposter, även om kostnaderna för affisch– och informationstavlor bör
vara ringa i sammanhanget.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avslå medborgarförslaget och inte sätta upp affisch- och informationstavlor i kommunal regi.

Förslagsställarna ska bjudas in till det sammanträde där förslaget slutligt behandlas.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

6

7

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 73

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-13

60-85

Dnr 2016/114-008 KS

Medborgarförslag (Åsa Petersson) – fjärilsträdgård i Borgholms kommun.
Åsa Petersson, Guntorpsgatan 41, 387 36 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2016-05-03 att kommunen skapar ett koloniområde med ett 20-tal lotter
á 20 kvm (utan stugor) intill fruktlunden vid Blå Rör Köpingsvik/Borgholm.
Odlingen ska vara ekologisk.
Kommunfullmäktige lämnade 2016-06-13 § 111 medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
I tjänsteskrivelse 2018-02-20 föreslår mark- och exploatering att medborgarförslaget avslås.
Av skrivelsen framgår att det bedöms att föreslaget koloniområde inte ska
genomföras. Avdelningen föreslår att om efterfrågan uppstår ska istället en
utvidgning av befintligt koloniområde i första hand utredas. En utvidgning av
befintligt område skulle vara en mer kostnadseffektiv investering.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avslå medborgarförslaget.

Förslagsställaren ska bjudas in till kommunstyrelsen när slutligt beslut fattas.

Utdragsbestyrkande
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1 Sammanställning
Kommunstyrelsen har en budgetavvikelse på -6,1 mkr efter maj. 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 -6,1 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 har exempelvis 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
Generellt har det lagts fler timmar än budgeterat inom avtalet varav en del kommer jämna
ut sig på helår. Den största delen av intäkterna flyter in under sommaren och hösten. Vi
tror på oförändrad nivå på intäkterna. Även om vi tappar 130 tkr på allmän plats så har
taxan för husbilar och allmän plats i hamnar höjts, och det kompenserar ungefär för
tappet.






Inom barmarksunderhåll är det fler timmar för röjning och trädfällning.
Åtgärder efter besiktningsprotokoll har genomförts inom offentliga lekplatser.
Intäkt från försäljning av grus från Ölanda 100 tkr påverkar resultatet positivt
inom hamnverksamheten. Högre kostnader än budgeterat för personal och el.
Underskottet inom kommersiell verksamhet beror på att det ännu inte skett någon
fakturering.
Mycket snöröjning inom kommunens verksamhetsfastigheter, därför har det gått
åt mer timmar än budget. Gräsklippningen har nu startat.

Fastighetsavdelning









Den äldre delen av Kronomagasinet kommer att genomgå en fasadrenovering.
Uppdraget är upphandlat och kommer påbörjas under juni.
Ommålning av Rälla skola och sporthall påbörjas efter skolavslutningen. Även
Grindstugan målas under sommaren, samt begränsade måleriarbeten på A-hust
och Ekbacka..
Byte av taket Ekbackas äldsta hus (hus 06) har påbörjats och 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.
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 har genomförts, sk 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
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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.
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 kommunledning och samhällbyggnadsförvaltning har
genomförts och en organisationsförändring har beslutats.
Organisationsförändringen träder i kraft i januari 2019, förutom förändringar som
berör slott- och fritid som träder i kraft 1 juli i år
För projektet Öland en kommun har projektledare knutits till avdelningen.
Kostnaderna kommer fördelas mellan Borgholm och Mörbylånga.
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 fortgår och beslutas i kommunfullmäktige i juni.
Avtal avseende e-handel undertecknat och planeras att genomföras under 2018.
Som stöd för e-handel arbetas det med spendanalys för att kartlägga kommunens
inköp.
Implementering av stödsystem till kommunens processkartläggning har
genomförts
Reglemente för intern kontroll har tagits fram.

IT-avdelning



De första digitala körjournalerna är installerade i tre bilar.
De första länkarna i svartfibernätet är levererade.

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








Träffat kommunal och diskuterat kring extratjänster.
Haft genomgång av medarbetarenkäten och gjort handlingsplan.
Mycket fokus på feriearbeten.
Ansökt om, och fått godkänt av kommunal, två extratjänster i egen regi.
Förlängt avtalet ett halvår med Arbetsförmedlingen, avseende 0,5 tjänst.
Personalen har deltagit i frukostmöte som Samordningsförbundet anordnat.
Flyktingsamordnare har genomgått grundutbildning i brottsförebyggande arbete
(BRÅ).
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Integrationsverksamheten har genomfört introduktionsutbildningar.
Integrationssamordnare från Ljungby har varit och besökt Borgholm.

3 Personaluppföljning

Antal årsarbetare har minskat från 84,2 till 80,8 jämfört med föregående månad (65,9
föregående år). Skillnaden jämfört med föregående år 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 viss del av uttag av semester.

Övertiden har ökat från 21,5 till 30,1 jämfört med föregående månad (5,6) vilket återfinns
inom kommunledning och fastighetsavdelningen avseende jourverksamhet för
kommunens fastigheter. Fyllnadstid har redovisats under perioden inom arbetsmarknadsoch fastighetsavdelningen.
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Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående månad från 4,4 till 3,5 procent och är
även lägre än föregående år (6,6).

4 Ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsen har en budgetavvikelse på -6,1 mkr efter maj. De största avvikelserna
återfinns inom gata, park och hamnar. Inom kommunstaben finns ett övergripande
sparbeting som genom olika åtgärder ska arbetas in under året. Även beslutade bidrag
inom kommunstyrelsen samt hyra för moduler medför till underskottet.
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.

4.1 Tabell 1 Ansvar
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

274

426

-152

-84

32 773

32 839

-66

-426

899

464

436

48

Total

1000

Kommunfullmäktige

1010

Kommunstyrelse

1011

Kultur

1012

Gata, park och
hamnar

4 864

10 530

-5 666

-5 400

1013

Fritid

3 459

4 238

-779

-224

1015

Fastigheter

1 610

1 819

-209

189

1016

Fastighetsfunktion

3 256

4 390

-1 134

-73

1100

Kommunstab

2 658

3 656

-998

-725

1110

Ekonomiavdelning

3 117

2 503

613

353

1112

IT- avdelning

85

-29

114

60
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Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

1120

Personalchef

3 292

2 575

717

272

1142

Arbetsmarknadsavd

2 255

1 755

500

209

1200

Sommarlovsaktivteter

0

0

0

0

1201

DUA

0

0

0

0

1202

Samordningsförbundet

9

8

0

0

1203

Lovaktiviteter

0

0

0

0

1204

Integration

-24

-1 290

1 266

1 266

1206

Tidiga insatser § 37a

0

0

0

0

1800

Statsbidrag flyktingar

272

1 051

-779

-1 544

58 798

64 936

-6 137

-6 079

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. Förslag på åtgärder för en budget i
balans:






Ökad andel säsongsanställda
Minska antal fordon/minskat fordonsunderhåll
Administrativ tjänst inom gata, park och hamnar
Öka timersättning för arbeten utanför avtalet
Minska externa tjänster

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, förutom kombipannan på Soldalens äldreboende, 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 maj 2018.





Resultatet för kommunen i maj är +7,1 mkr. (Årsprognos +14,6 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen -5,8 mkr. (Årsprognos -3,6 mkr)
Investeringarna till och med maj uppgår till 9,1 mkr. (Årsprognos 52,4 mkr)
Likvida medel 50,6 mkr. (Årsprognos 57,0 mkr)

Budget avvikelsen efter maj är -5,8 mkr. Nämndernas totala budgetavvikelse enligt tabell
3.1 är -14,6 mkr och finansförvaltningen +8,8 mkr. Överskottet på finansen förklaras av
högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +2,3 mkr. Kommuninvests
överskottsutdelning till medlemskommunerna resulterade i att Borgholms kommun
mottog +1,9 mkr. Utöver detta återfinns även ett överskott i form av låg löneskatt på
pensioner +1,7 mkr samt låga pensionskostnader +1,0 mkr. Ej omfördelade
avskrivningskostnader för nya investeringar bidrar med +1,2 mkr.
De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende
ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 31,1 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 3 procent. Generellt brukar ett resultat på
2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

2 Personaluppföljning

Nettoarbetstimmarna (årsarbetare) har minskat på grund av att frånvaron i form av
semester, föräldraledighet, studieledighet med mera har ökat. En förklaring kan vara att
inte vikarier tillsätts för alla frånvarotillfällen.
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Fyllnadstid och övertidstimmar minskar som effekt av något högre grundbemanning.
Arbetad tid ökar dock inte på grund av frånvaron, se diagram ovan.

Sjukfrånvaron för kommunen har, under april 2018 jämfört med samma period
föregående år, ökat från 6,52 % till 7,51 %. Ökningen är främst inom socialförvaltningen
och beror bland annat på återkommande influensaperioder. Fortsatt analys pågår inom
förvaltningen.

3 Ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsens budgetavvikelse efter maj är -6,1 mkr (årsprognos -6,0 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. Kommunstyrelsens årsprognosen beräknas då arbetas in och sparbetinget inom
gata, park och hamnar förväntas hämta in en del av underskottet men inte fullt ut.
Borgholms Slotts budgetavvikelse efter maj är +1,3 mkr (årsprognos +2,4 mkr).
Överskottet beror på överföring från föregående år enligt avtal med Statens
fastighetsverk.
Utbildningsnämnden visar för perioden januari till maj en positiv budgetavvikelse om
+0,7 mkr (årsprognos +39 tkr). Stora delar av överskottet härleds till de centrala
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stödfunktionerna där kostnader för interkommunal ersättning, skolskjuts, IT-service samt
personal har varit lägre än budgeterad nivå. Södra området visar på ett underskott, främst
vad gäller personalkostnader, vilket härleds till elever i behov av extra stöd. För att
minska detta underskott har höstens bemanning setts över och tilläggsbelopp beviljats,
vilket gör att årsprognosen skiljer sig från utfallet. Övriga områden är i nivå med budget
eller visar på överskott.
Socialnämndens budgetavvikelse är -10,7 mkr (årsprognos -16,2 mkr). Över hälften av
förvaltningens underskott härleds till Individ- och familjeomsorgen. Underskottet består
av konsultkostnader, kostnader för placeringar samt försörjningsstöd. 30 procent av
underskottet består av kostnader för omsorgen om funktionsnedsatta. Kostnaderna för
verksamheten har under 2017 varit högre och tilläggsanslag erhölls under förra året för att
täcka personalkostnader som översteg budget. Inom gruppbostäderna har mer
personalresurser använts än budgeterat delvis på grund av att verksamheten inte ställt om
tillräckligt snabbt efter ett förändrat behov i slutet av förra året. Två tillkommande
placeringar skapar underskott för verksamheten samt ett avslagsbeslut från
Försäkringskassan som inte inryms i budget. Resterande del av underskottet härleds
främst till äldreomsorgen. Hög sjukfrånvaro och verksamheter som inte anpassats efter
behovet skapar underskott. Omställning har skett och kommer ske på boenden som har
övertalighet. Effekt kommer troligen först till sommaren. Hemtjänsten ställer också om
och rutiner för snabbare omställning ska tas fram för att säkerställa att resurser är rätt
fördelade.
Samhällsbyggnadsnämnden inklusive bostadsanpassningen visar för perioden en
budgetavvikelse om +0,4 mkr (årsprognos +64 tkr). Högre intäkter än budgeterat på bygg
samt miljö- och hälsoskydd bidrar till den positiva avvikelsen. Administrationen visar på
ett underskott vilket härleds till felbudgeterad personal. Även kontorsservice visar
underskott, detta beror av att kommunens telefonikostnader som tidigare belastat
kommunens olika förvaltningar har genom nya avtal samlats till en månadsfaktura som
belastar samhällsbyggnadsförvaltningen. I budget finns inte tillräcklig höjd för denna
kostnad vilket på helårsbasis kommer skapa ett underskott, något som även är inräknat i
årsprognosen som därmed skiljer sig från utfallet.

3.1 Driftredovisning (tkr)
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

58 798

64 936

-6 137

-6 079

684

841

-157

-618

Total

1

Kommunstyrels
en

2

Övriga
nämnder

3

Borgholms Slott

2 490

1 235

1 255

2 394

6

Utbildningsnäm
nd

72 357

71 622

735

39

7

Socialnämnd

117 179

127 895

-10 716

-16 249

8

Samhällsbyggn
adsnämnd

5 614

5 219

395

64

9

Finansförvaltnin
g

-270 074

-278 852

8 778

16 875

-12 952

-7 105

-5 847

-3 573

Summa
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4 Åtgärder
Kommunstyrelsen
Verksamheten inom gata, park och hamnar håller fortfarande på med en omfattande
analys av verksamheten. Detta ska resultera i besparingsåtgärder som kommer att
genomföras snarast för att nå effekt under året. Förslag på åtgärder för en budget i balans:






Ökad andel säsongsanställda
Minska antal fordon/minskat fordonsunderhåll
Administrativ tjänst inom gata, park och hamnar
Öka timersättning för arbeten utanför avtalet
Minska externa tjänster

Inom kommunstyrelsen finns ett 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, förutom kombipannan på Soldalens äldreboende, 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

Utbildningsnämnden



Bemanningen inför höstterminen har setts över, främst i det södra området, för att
minska underskottet som finns för innevarande period.
Justeringar av tilläggsbelopp har gjorts för att möta de behov som finns ute i
skolorna på grund av elever som är i behov av extra stöd.

Socialnämnden








Vid årsskiftet har äldreomsorgen haft alla chefstjänster tillsatta och fr.o.m. mitten
av april har omsorgen om funktionsnedsatta också samtliga chefer på plats.
Framåt ska den ökade chefstätheten ge minskad sjukfrånvaro och lägre kostnad
för fyllnad och övertid, trenden är att kostnaderna minskar jämfört med
föregående år.
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 arbetar med att i iordningställa lokalerna på Ekbacka och
inflytt planeras så snart som möjligt.
En projektgrupp är tillsatt och har börjat arbeta med att ta fram en
resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen
om funktionsnedsatta och till hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas enligt
resursfördelningsmodellen.
Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut som
idag verkställs externt på hemmaplan och två placeringar har tagits hem till
Borgholms kommun under våren.
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Arbetet med hemmaplanslösningar i större utsträckning gör att verksamheten kan
förhindra ytterligare externa placeringar. I varje utredning ska det framgå vilka
öppenvårdsinsatser som kan erbjudas och prövas innan en extern placering blir
aktuell samt att det pågår omförhandling av befintliga dygnskostnader för externa
placeringar.
För att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer i
sysselsättning kommer ansökningarna att digitaliseras. Förvaltningen träffar även
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 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.

Samhällsbyggnadsnämnden


Fokus på rekrytering av tjänster för att täcka upp för vakanser och kommande
föräldraledigheter, planarkitekt och extra resurs på miljö.

5 Likviditet
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till 44,5 mkr och likviditeten för
maj 50,6 mkr.
Tabellen nedan visar medelsaldot för åren 2016-2018 och respektive månad.
Prognostiserad likviditet vid årets slut uppgår till 57,0 mkr. Prognosen baseras på
årsresultatet +14,6 mkr och består av det budgeterade resultatet 18,2 mkr och
årsbudgetavvikelsen -3,6 mkr. Övrigt antagande är att kommunen når årsprognosen för
investeringar 52,4 mkr. Svårigheten i denna prognos är att bedöma i vilken omfattning
eftersökta medel från Migrationsverket inkommer.
Under mars månad gjordes utbetalningen för det individuella pensionsvalet 15,7 mkr,
samt Ölands kommunalförbund 4,1 mkr avseende kvartal två.
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6 Investeringar
Under 2018 har det skett ändringar i av kommunfullmäktiges beslutade
investeringsbudget som vid ingången av året uppgick till 61,2 mkr. Enligt beslut § 73/18
KS överfördes investeringsbudget från 2017 om totalt 14,3 mkr. Ny investeringsbudget
för år 2018 är 75,5 mkr.
Investeringarna för maj uppgår till 1,2 mkr och för perioden januari till maj 9,1 mkr.
Årsprognosen för 2018 är 52,4 mkr.

6.1 Fastigheter ny- om och tillbyggnation
Investeringsprojekt

Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Progno
s

Avvikel
se

Fastigheter ny- om och tillbyggnation
Beviljad 2018

6 075

0

3 000

3 075

1 012

142

142

870

0

84

84

-84

415

560

560

-145

3 325

0

3 325

0

15 000

0

5 500

9 500

25 827

786

12 611

13 216

Åkerboskolan
Beviljad 2017
Höken 8
Beviljad 2017
Kronomagasinet
Beviljad 2017
Ekbacka DNR 2017/71-298
Beviljad 2018
Mindre åtgärder och
verksamhetsanpassningar har genomförts
under Maj.
SKL Bostäder Rälla
Beviljad 2017
SKL har gjort en nationell upphandling av
bostadshus för att underlätta för kommuner
att bygg hyreslägenheter till en fördelaktig
kostnad. Fullmäktige beslutade i budget 2018
att avsätta budget för att bygga 2 bostadshus
i Rälla respektive Löttorp. I Rälla äger
kommunen marken för investeringen och
bygglov är beviljat. Hyreshuset har avropats
under april med byggstart under
oktober/november 2018. Huset beräknas var
klart för inflyttning under våren 2019 med 1011 lägenheter fördelat på 1or, 2or och 3or. I
Löttorp pågår fortfarande utredning av husets
placering
Summa
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6.2 Fastigheter upprustning
Investeringsprojekt

Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Progno
s

Avvikel
se

Fastigheter upprustning
Beviljad 2018

5 220

0

4 220

1 000

1 621

880

1 621

0

52

14

14

38

86

0

0

86

100

0

100

0

1 800

2

1 800

0

840

663

840

0

1 250

0

1 250

0

3 200

0

3 200

0

200

0

200

0

14 369

1 559

13 245

1 124

Servicehus Böda §33/17
Beviljad 2017
Servicehuset har öppnat, mindre
kompletteringar kvarstår.
Soldalen Hiss §170/17
Beviljad 2017
Styrsystem Åkerbo §179/17
Beviljad 2017
Målning Björkvik §179/17
Beviljad 2017
Kontakt har tagits med verksamheten.
Fastighetsavdelningen inväntar att
verksamheten ska återkomma kring vilka
delar som ska prioriteras i målningsarbetet.
Ekbacka Tak §179/17
Beviljad 2017
Byggnadställningar är färdigmonterade och
rivningsarbetet pågår.
Fönster Soldalen §179/17
Beviljad 2017
Målningsarbete §71/18
Beviljad 2018
Grindstugan är tvättad och målning planeras
5 juni.
Rälla skola påbörjas efter skolavslutningen.
Kronomagasinet §110/18
Beviljad 2018
Ansökan om uppsättning av
byggnadsställningar är inskickat.
Fasadrenoveringen sker i etapp 1. Etapp 2
sker i höst där markarbeten ska genomföras.
Sandgatan 32 C §115/18
Beviljad 2018
Renoveringen av lägenheten är färdigställd
och ny hyresgäst från socialförvaltningen har
flyttat in. Inväntar fakturor.
Summa
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6.3 Hamnar
Investeringsprojekt

Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Progno
s

Avvikel
se

Hamnar
Beviljad 2018

0

0

0

0

16 389

4 149

12 003

4 386

16 389

4 149

12 003

4 386

Progno
s

Avvikel
se

Byxelkroks hamn §284/17
Beviljad 2017
Utfyllnaden är avslutad. Ytarbeten pågår med
krossning av makadam vid flygfältet och
utläggning/avjämning på hamnplanen.
Förstärkning av norra piren pågår
Summa

6.4 Övriga investeringar
Investeringsprojekt

Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Övriga investeringar
Beviljad 2018

2 795

0

1 784

1 011

323

75

323

0

1 300

0

1 300

0

1 300

16

0

1 300

2 000

50

1 750

250

333

0

333

0

173

173

173

0

IT Infrastruktur
Beviljad 2018
Allaktivitetspark Löttorp
Beviljad 2017
Projekteringen har genomförts. Anslag från
KS är 1,3 miljoner kr. Möjlighet finns till att
söka bidrag hos boverket. Upphandling av
projektet är påbörjad.
Allaktivitetspark Borgholm
Beviljad 2017
Projekteringen är på gång. Markanalys för
den tänkta platsen (Mejeriviken) har
genomförts. Bedömning av resultatet pågår.
Projekteringsgruppen undersöker om
alternativ markdisponering.
Utvecklig Lekplats §95/17
Beviljad 2017
Projekteringen är genomförd. Upphandling är
på gång. Första lekplatsen som kommer att
upprustas är Bäckmanska parken.
SWECON ROSY §168/17
Beviljad 2017
Klättervägg §184/17
Beviljad 2017
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Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Progno
s

Avvikel
se

Amerikaparken §114/18
Beviljad 2018
Etapp 1 är nu avslutad. Etapp 2 påbörjas
september/oktober beroende på
väderförhållandena.
Summa

335

0

335

0

8 559

314

5 998

2 561

Progno
s

Avvikel
se

6.5 Infrastruktur
Investeringsprojekt

Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Infrastruktur
Beviljad 2018

1 895

0

1 895

0

1 000

0

0

1 000

1 000

0

500

500

1 700

1 700

1 700

0

1 000

0

1 000

0

0

46

46

-46

5

0

5

0

186

22

186

0

171

0

171

0

62

0

0

62

29

0

29

0

Cirkulationsplats Rälla §30/16 KF
Beviljad 2018
Bredbandsstrategi §173/13 KF
Beviljad 2018
Ölandsleden
Beviljad 2018
Gatubelysning §7/16 KF
Beviljad 2018
Laddningsstationer §57/16
Beviljad 2017
Cykelställ §32/17
Beviljad 2017
Asfaltering GC-väg Karlshöjd
Beviljad 2017
GC väggarna och vissa motveck i asfalten är
belagda. Beläggning på cykelvägarna är
avslutat återstår skyltning och fordonshinder.
Nästa projekt blir att göra färdigt
vägkanterna, motveck mot tomtgränserna.
Marknad o FabrikV §98/17
Beviljad 2017
Toppbeläggningen av asfalten återstår
Gatub MarknadV §98/17
Beviljad 2017
Parkering Åkerbo §183/17
Beviljad 2017
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Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Progno
s

Avvikel
se

Linjemarkering återstår
Återvinningstation §176/1
Beviljad 2017

1 022

367

1 022

0

70

0

70

0

1 030

0

1 030

0

9 170

2 135

7 654

1 516

Progno
s

Avvikel
se

Projekt är färdigställt. Inväntar fakturor
Köpingsvik- bad §130/17
Beviljad 2017
Stor-Tullgatan §76/18
Beviljad 2018
Summa

6.6 Utbildningsförvaltningen
Investeringsprojekt

Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Utbildningsförvaltningen
Beviljad 2018

0

0

0

0

100

25

100

0

340

135

340

0

440

160

440

0

Progno
s

Avvikel
se

Inventarier Slotts café
Beviljad 2018
Möbler Kronomagasinet
Beviljad 2018
Summa

6.7 Socialförvaltningen
Investeringsprojekt

Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Socialförvaltningen
Beviljad 2018

0

0

0

0

350

0

350

0

100

0

100

0

450

0

450

0

Larmsystem Ekbacka 5,6
Beviljad 2018
Gardiner Höken
Beviljad 2018
Summa
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6.8 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsprojekt

Investeri
ngsplan
2018

Utfall

Progno
s

Avvikel
se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beviljad 2018

0

0

0

0

310

0

0

310

310

0

0

310

Mätutrustning SBN
Beviljad 2018
Summa
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§ 197

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-12

191-219

Dnr 2016/246-041 KS

Tertialbokslut 2018
Till dagens sammanträde finns Tertialbokslut 2018 varav framgår:
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter april 2018.
• Resultatet för kommunen i april är 7,6 mkr. (Årsprognos 13,5 mkr)
• Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen -10,6 mkr. (Årsprognos -20,4 mkr)
• Investeringar till och med april uppgår till 7,9 mkr. (Årsprognos 52,2 mkr)
• Likvida medel 46,4 mkr. (Årsprognos 55,9 mkr)
Budgetavvikelsen totalt efter april är -3,3 mkr. Nämndernas totala budgetavvikelse enligt tabell 4.1 driftredovisning är -10,6 mkr och finansförvaltningen
+7,3 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 3 procent. Generellt brukar
ett resultat runt 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna tertialbokslut 2018.

_____________________________
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Inledning

1 Inledning
1.1 Så här läser du vårt tertialbokslut
Tertialbokslutet sammanställs av ekonomiavdelningen och är till för att politiker,
kommuninvånare och andra intressenter ska kunna få insikt i kommunens
verksamhet och ekonomi. Tertialbokslutet är indelat i fyra kapitel.
Kapitel 1 – Introduktion och inledning
Introduktionen är den du läser nu. Här redovisas fakta om kommunen och
kommunens organisation. Här redovisas också några av årets viktigaste händelser.
Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse
Andra kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen, här hittar du en sammanfattande
uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunens styrmodell
samt de övergripande strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat
presenteras. Efter det följer ett personalekonomiskt bokslut. Kapitlet avslutas med
en avstämning av de finansiella målen samt en sammanfattande finansiell analys.
Kapitel 3 – Kommunens verksamheter
Under kapitel tre återfinns en kort sammanfattning av hur kommunen bedrivit sina
olika verksamheter under första delen av 2018. Verksamheterna beskrivs under
respektive bilaga: kommunstyrelsen, Borgholms slott, socialnämnden,
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndare.
Varje bilaga inleds med en kort beskrivning av nämndens verksamhet, viktiga
händelser under året samt en beskrivning av måluppfyllelse och nämndens
ekonomi. Varje del innehåller en tabell där året i siffror redovisas.
Kapitel 4 – Kommunens räkenskaper
Sista kapitlet innehåller kommunens räkenskaper.

1.2 Organisation
Kommunen ansvarar för en stor del av den allmänna samhällsservicen. Bland de
viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Borgholms
kommun styrs av förtroendevalda som valts av kommunens medborgare. Deras
uppgift är att representera folket i kommunen och ange riktningen för kommunens
verksamheter och kommunens utveckling.
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1.2.1 Kommunpolitiker är uppdragsgivare
Det är de förtroendevalda i Borgholms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
nämnder som är ytterst ansvariga för hela den kommunala verksamheten. De
förtroendevalda bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet samt beslutar om
reglementen, förordningar, policy och strategier. De styr kommunen genom att ge
uppdrag, sätta upp mål samt ge resurser till de olika verksamheterna ur
kommunens totala budget.

1.2.2 Kommunanställda är verkställande
Det är de anställda; tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken
genomför kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiskt fattade beslut följs
och utförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet,
planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag
för politiska beslut, följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till
uppdragsgivarna - de förtroendevalda.

1.2.3 Lagar och regler
Flera lagar styr kommunens verksamheter. Kommunallagen och regeringsformen
reglerar kommunens organisation, ansvarsområden och skyldigheter. Därutöver
finns det flera andra lagstiftningar som styr kommunens verksamheter, till
exempel socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen samt miljöbalken.
Under 2018 är har den nya kommunallagen trätt i kraft 1/1 samt kommer en ny
förvaltningslag att träda i kraft under sommaren, 1/7. Lagstiftningen angående
behandling av personuppgifter (GDPR) skärps och träder i kraft 25/5.

1.2.4 Kontroll, tillsyn och revision
Kommunens verksamhet granskas bland annat av tillsynsmyndigheter. Dessutom
har alla kommuner en egen revision. Revisorerna har till uppgift att granska
kommunens verksamhet varje år utifrån såväl effektivitet som ekonomi.

1.3 Viktiga händelser









Byggstart av allaktivitetspark i Löttorp under sommaren och planering för
allaktivitetspark i Borgholm fortskrider.
Utbyggnaden av Byxelkroks hamn har påbörjats.
Ölands litteraturvecka och Ölands filmvecka har genomförts under våren.
Byggstart för så kallade SKL-hus (hyresfastigheter) i Rälla under hösten
och planering fortsätter för byggnation av detsamma i Löttorp.
Brett utbud av artister och arrangemang på Borgholms slott har planerats
in under sommaren.
Ny näringslivsstrategi ligger för antagande och framtagande av
handlingsplan och åtgärder för ett bättre företagsklimat pågår. Under året
kommer kommunstyrelsen och ledningsgruppen att starta upp
företagssafarin för att ytterligare stärka dialogen med det lokala
näringslivet.
Organisationsöversyn av den kommunala förvaltningen har genomförts
och ligger nu för beslut.
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2 Förvaltning
2.1 Styrmodell
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs.
Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att
skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås och
att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det är viktigt att det finns ett klart
samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de
resultat som ska uppnås.
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från
visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av
modeller och dokument. Styrningen påverkas också av organisationskultur,
värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt
att kommunens gemensamma värderingar genomsyrar verksamheterna.
Under 2017 togs en ny styrmodell fram för Borgholms kommun, och som
beslutades i kommunfullmäktige i början av 2018. Styrmodellen utgår från
kommunens vision och kärnvärden och omfattar målstyrning, planering och
uppföljning. Mål- och resultatstyrning förutsätter ett samband mellan mål och
verksamhetens aktiviteter. Den nya styrmodellen omfattar en förändrad
budgetprocess med beslut av budgetramar i juni för att förvaltningarna från juni
till november ska arbeta fram verksamhets- och aktivitetsplaner. Verksamhetsoch aktivitetsplanen ska påvisa hur respektive förvaltning arbetar för att uppnå de
av kommunfullmäktige uppsatta mål.

2.1.1 Borgholmsmodellen
Borgholms kommuns budgetmodell baseras inte på traditionella
nämnder/förvaltningar/styrelser utan är fördelad på verksamhetsnivå som
äldreomsorg, grundskola samt fritid med flera.
Beräkningarna utgår från referenskostnad, tidigare kallad strukturårsjusterad
standardkostnad, det vill säga det statsbidrag kommunen får för att bedriva
verksamheterna. Referenskostnaden tar hänsyn till demografi och social
sammansättning av kommunen. Referenskostnad finns att tillgå för vård och
omsorg, barnomsorg samt skola. Modellen genererar medel för att kunna bedriva
respektive verksamhet på en nivå som motsvarar riksgenomsnittet med hänsyn till
sociala och demografiska olikheter. Vill kommunen utöka servicegraden samt
göra riktade satsningar sker det genom politiska prioriteringar, exempelvis
omfördelning från andra verksamheter.

2.1.2 Vision
Visionen är antagen av kommunfullmäktige och svarar på vart kommunen vill
föra organisationen. Den har ett långsiktigt perspektiv och kan sträcka sig över
flera mandatperioder.
Kommunens vision är:
"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi
är stolta över. Nu och för framtiden."
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Kommunens gemensamma värderingar är:
Välkomnande Våra uppdrag kommer från medborgarna. Det är viktigt att vi
lyssnar, att vi är tillgängliga och att vårt bemötande alltid sker på ett korrekt och
professionellt sätt. Oavsett ärende ska våra medborgare och besökare känna att
de blivit sedda och respekterade.
Utvecklande Vi försöker alltid hitta möjliga lösningar och skapa förbättringar i
vårt dagliga arbete. Ledarskap som främjar utveckling, både
personligt/individuellt och inom verksamhetsområdena, ska uppmuntras. Ett
positivt synsätt smittar av sig och skapar både trivsel och förutsättningar för
utveckling.
Tillsammans Genom samarbete inom kommunen ökar vår tillväxt och
attraktionskraft. Därför är det viktigt att vi gemensamt skapar en känsla av
samhörighet, där varje medborgare vill och kan bidra till kommunens utveckling.
Vi är alla ambassadörer för den verksamhet vi arbetar i och vi är alla ansvariga
för en del av helheten. Enskildas samt arbetsgruppers goda exempel ska lyftas
fram. Tillsammans bygger vi en framgångsrik kommun som vi alla är stolta över.

2.1.3 God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För
verksamheten ska det anges mål och riktlinjer och för ekonomin ska det anges de
finansiella mål som är av betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning.
Utifrån Borgholms kommuns vision har kommunfullmäktige beslutat om
övergripande strategiska mål utifrån perspektiven medborgare, företagande,
medarbetare, ekonomi samt miljö och kultur. Utifrån de strategiska målen har
respektive nämnd beslutat om nämndsmål.
I bokslutet utvärderas måluppfyllelsen för respektive perspektiv. Nämndernas
måluppfyllelse redovisas på en övergripande nivå i respektive
verksamhetsberättelse.

2.1.4 Uppföljning av kommunfullmäktigemål
I tertialbokslutet görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål som fastställdes
i Verksamhetsplan med budget 2018 med plan 2019-2020. Bedömning sker enligt
följande:

Jämfört med bokslut 2017 har måluppfyllelsen förändrats på målet Borgholms
kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla (Medborgare). I några
verksamheter anses detta mål uppnått men eftersom det inte är övervägande blir
bedömningen delvis uppnått. Flera aktiviteter pågår för att förbättra
måluppfyllelsen exempelvis organiserade aktiviteter på raster för att öka
tryggheten för eleverna. Likabehandling ses som en självklarhet i
verksamheternas myndighetsutövning.
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Sammanställning per perspektiv följer nedan:

Medborgare
Målen inom perspektivet är delvis uppnådda. För att uppnå målen ska Borgholms kommun
präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet, främja lika rättigheter och
möjligheter för alla samt ha service med god kvalité i hela kommunen. Målen omfattas också
av den utveckling som sker nationellt och i lagstiftningen. Målet med att ge bra kommunal
service med god kvalitet anses som uppnått i samtliga verksamheter. För att resterande mål
ska uppnås behöver arbetet med likabehandling och återkoppling förstärkas ytterligare samt
fortsatt arbete med att öka öppenheten genom exempelvis kommunens externa hemsida.
Åtgärder pågår för att förbättra arbetet i med likabehandling, öppenhet och lika rättigheter.
Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet.
Analys
Borgholms kommun präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet. För att öka
insynen i den kommunala verksamheten distribueras KommunNytt fyra gånger per år till alla
medborgare i Borgholms kommun. Ett annat sätt att öka öppenheten och skapa lättillgänglig
information är att förbättra den externa hemsidan. Arbetet med hemsidan har påbörjats liksom
arbetet med e-tjänsteplattform och e-dialog.
Inom de sociala verksamheterna pågår ett ständigt arbete med planering där brukare är delaktig.
På detta sätt ökar medborgarinflytandet. En ökning av chefstätheten möjliggör för medarbetare
och brukare att vara delaktiga och ha inflytande. Inom utbildningsverksamheterna erbjuds också
delaktighet i det dagliga arbetet. Arbete med projektet "Förenkla helt enkelt" ökar möjligheten för
delaktighet, säkerställer likabehandling och bra service.
Målet delvis uppnått på grund av att det finns utrymme för förbättringar inom området samt att
flera av utvecklingsprojekten inte är implementerade eller gett effekt fullt ut ännu.
Borgholms kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla.
Analys
Borgholms kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Medborgarna ska känna
trygghet i att kommunen behandlar alla lika. Återkoppling ska ske inom två arbetsdagar och
förbättringar görs kontinuerligt. Ett exempel på detta är rutiner för säkerställande av att
rekrytering sker i enlighet med jämställdhets- och mångfaldspolicyn.
Inom de sociala verksamheterna ska individer inom försörjningsstöd genom ett samarbete
mellan Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, Ölands gymnasium och
Arbetsmarknadsavdelningen erbjudas korta utbildningar för att på sikt bli självförsörjande.
Exempel på aktiviteter kan vara att delta i olika projekt, extratjänster, resursjobb, utbildning och
praktik. Försörjningsstöd ska under hösten utveckla en e-tjänst så att den enskilde kan ansöka
digitalt.
Tryggheten i utbildningsverksamheterna är grundläggande. Detta är basen för att skapa ett gott
klimat för lärande och utveckling. Skolinspektionens skolenkät som genomförts under våren visar
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Kommunfullmäktigemål
att eleverna i årskurs 5 är något mindre trygga än i andra kommuner medan elever i årskurs 9
upplever sig mer trygga än i övriga kommuner. Åtgärder är implementerade i årskurs 5 för att
öka tryggheten genom exempelvis organiserade aktiviteter på raster. På högstadienivå sker ett
aktivt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika och tobak med hjälp av socialtjänst, polis och
folkhälsosamordnare.
Likabehandling ses inom samhällsbyggnadsförvaltningen som en självklarhet i all
myndighetsutövning. Borgholm Energi anser också att alla medborgare behandlas likvärdigt
utifrån gällande regelverk.
Några av verksamheterna anser att målet är uppnått medan andra anser att det är delvis
uppnått. Därmed är målet delvis uppnått på grund av att det finns utrymme för förbättringar inom
området.
Bra kommunal service med god kvalité i hela kommunen.
Analys
Borgholms kommun ska ha en bra kommunal service med god kvalitet. Folkhälsosamordnaren
har startat en samverkansgrupp ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) tillsammans med
utbildningsförvaltning, socialförvaltning och polis där fokus är på unga. Löpande träffar där olika
förebyggande och främjande insatser planeras och genomförs. Främst genom förebyggande
teamet och fritidsgårdarna. Beslut har tagits om gemensam säkerhetssamordning och
tjänsteman i beredskap (TIB) under räddningstjänstens ansvar.
Systematiskt kvalitetsarbete uppdateras genom ett nytt sätt att följa upp och utveckla
verksamheten. Under perioden har socialförvaltningens uppföljningar som utgår från
kvalitetsregisterdata visat övervägande goda resultat. Att ta vara på resultaten är en av
chefernas viktigaste uppgifter för att medarbetarna ska ha god kännedom om hur de utför sina
uppgifter samt som underlag för utveckling och ständiga förbättringar. Arbete med att sänka
antalet personal som varje brukare i hemtjänsten träffar under en 14 dagarsperiod har lyckats
och är numera på 12. Detta bidrar till trygghet för brukare och personal då de känner varandra
väl vilket leder till ökad kvalitet.
Under 2018 genomför skolledningen en kompetensutvecklingssatsning via Skolverket, Att leda
digitalisering. Detta för att vara rustade för att ta nästa steg mot en mer digitaliserad skola.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ambitionen att utveckla och förenkla de digitala tjänsterna
för att skapa en effektivare arbetsplats som skapar mervärde för medborgare, företag och andra
intressenter. De flesta verksamheterna anser att målet är uppnått medan någon anser att det är
delvis uppnått. Bedömningen är att målet är uppnått och förväntas vara det under resterande del
av året.

Ekonomi
Målen inom perspektivet ekonomi är till viss del uppnådda. För att uppnå målet ska
verksamheterna bedrivas utifrån god hushållning, långsiktighet och stabilitet samt arbeta med
mål och resultatstyrning med ständiga förbättringar som ledstjärna. Enligt bokslut 2016 är
äldreomsorgens kostnader jämförbara med referenskostnad medan skola, förskola och individoch familjeomsorg redovisat högre kostnader. Uppdaterade siffror avseende bokslut 2017
publiceras i juni 2018. Arbetet med en förbättrad uppföljnings- och budgetprocess pågår
kontinuerligt. Ny metod för månadsuppföljning har arbetats fram för att öka medvetenheten
hos både chefer och medarbetare. Budgetprocessen tidigareläggs och budgetramarna
kommer att fastställas i juni, vilket ger verksamheterna möjlighet till anpassning inför det nya
budgetåret.

Kommunfullmäktigemål
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning,
långsiktighet och stabilitet.
Analys
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Kommunfullmäktigemål
Målet är att verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk
hushållning, långsiktighet och stabilitet. Målet om god ekonomisk hushållning anger generellt
vilka möjligheter och gränser en kommun har att förhålla sig till. För Borgholms kommun är målet
bestämt till ett överskott om 3 % av skatter och bidrag för 2018.
Enligt bokslut 2016 är äldreomsorgens och fritidshemmens kostnader lägre än jämfört med
referenskostnad. Förskola, skola och individ - och familjeomsorg redovisar högre kostnader och
trenden är att avvikelsen mot referenskostnad fortsätter att öka. Självfinansieringsgraden har
ökat inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter.
Målet är delvis uppnått på grund av att det finns utrymme för förbättringar. Ett omfattande arbete
har genomförts för att få en budget i balans inom utbildningsförvaltningen och inom
socialförvaltningen pågår ett arbete för att sänka kostnaderna med bibehållen kvalitet.
Borgholms kommun ska arbeta med mål och resultatstyrning med ständiga förbättringar
som ledstjärna. Kostnadseffektivitet ska råda, vilket innebär att kostnader ska vägas mot
förväntad nytta. Detta förhållningssätt möjliggör att kommunmedborgarna får ut maximal
service för skattepengarna.
Analys
Borgholms kommun ska arbeta med mål och resultatstyrning med ständiga förbättringar som
ledstjärna. Kostnadseffektivitet ska råda, vilket innebär att kostnader ska vägas mot förväntad
nytta. Detta förhållningssätt möjliggör att kommunmedborgarna får ut maximal service för
skattepengarna. Detta innebär att det ständigt behöver pågå genomlysningar av den befintliga
verksamheten för att bedriva den på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet. Under året har
en förbättrad uppföljningsprocess påbörjats inom kommunens verksamheter. Detta innebär att
samtliga chefer gör sin egen uppföljning och dokumenterar sina egna åtgärder för att få mer
delaktighet och förståelse för ekonomi.
Inom äldreomsorgen används en modell för resursfördelning som utgår från SKLs
rekommendationer. Modellen genererar mer eller mindre resurser beroende på vilket behov som
finns. Kostnadsökningar finns för externa placeringar inom individ- och familjeomsorg. I
verksamheten pågår en genomlysning och inventering för att se över möjligheter till alternativa
lösningar. Den elevpeng som utarbetades under hösten 2017 är nu implementerad inom
utbildningsförvaltningen. Cheferna har utvecklat en större kompetens kring budgetarbete och en
aktiv dialog med både personalavdelning och ekonomiavdelning har gett goda resultat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat en administrativ förändringsprocess. Målsättningen
är att kunna arbeta på ett mer resurseffektivt sätt, samt öka tydligheten för våra
kommuninvånare och företagare. Borgholms kommun har under en treårsperiod tillsammans
med bolaget och tagit fram avtal som förtydligar uppdrag och ansvar. Under året har avtal för
gata, park och hamnar utarbetats.
Ett par av verksamheterna anser att målet är uppnått medan de andra anser att det är delvis
uppnått. Därmed är målet delvis uppnått på grund av att det finns utrymme för förbättringar.
Flera verksamheter signalerar ett fortsatt arbete med att effektivisera och utveckla arbetssätt.

Företagande
Målen inom perspektivet företagande är delvis uppnådda. För att uppnå målen ska kommunen
arbeta för nöjda företagare som blir fler samt ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är
tydligt och serviceinriktat. Olika forum för informations- och erfarenhetsutbyte är uppstartade
och planerade i syfte att förbättra samverkan mellan kommun och företagare. Åtgärder finns
för att höja måluppfyllelsen.
Kommunfullmäktigemål
Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare
företagare som blir fler.
Analys
Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare
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Kommunfullmäktigemål
företagare som blir fler. Det sker ett kontinuerligt med att förbättra näringsklimatet i kommunen.
En ny näringslivsstrategi har arbetats fram. Enligt Svenskt näringslivs rapport för 2018 har
kommunens poäng förbättrats marginellt. Ett pågående förändringarbete är projektet "förenkla
helt enkelt". Utredning om "Öland en kommun?" pågår.
Socialförvaltningen har samarbete med frivilliga organisationer, främst inom den dagliga
verksamheten, men också samverkan mellan Polisen och förebyggande teamet.
Utbildningsförvaltningen arbetar för att alla elever ska få ett slutbetyg från årskurs 9 då
behörighet till gymnasiet enligt forskning är den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska nå
arbetsmarknaden. God service till företagare är prioriterat delvis genom åtgärdsplanen "Förenkla
helt enkelt".
Samtliga verksamheter anser att målet är delvis uppnått. Det finns förbättringspotential i flera
verksamheter. Flera verksamheter signalerar ett fortsatt utvecklat samarbete med näringslivet.
Kommunen ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.
Analys
Borgholms kommun ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.
Arbete sker kontinuerligt med att förenkla och tillgängliggöra tydlig information, kommunikation
och dialog med kommunens företagare och föreningar med målsättning att förbättra
näringslivsklimatet i kommunen. Nytt för året är att kommunstyrelsen kommer genomföra
företagssafarin två gånger per år. En annan viktig kanal för information är frukostmöten,
branschmöten och NäringslivsNytt som skickas ut till samtliga företagare. NäringslivsNytt har
kompletterats med planerade upphandlingar. Utvecklingen av hemsidor och digitala tjänster
pågår ständigt. Borgholms kommun genomför tillsammans med fem kommuner i länet projektet
"Förenkla helt enkelt" vilket kommer resultera i handlingsplan för att öka service och
tillgänglighet.
Förvaltningarna arbetar med att synliggöra och tydliggöra information på hemsidan så att
medborgare och företag enklare kan hitta information. Det pågår dialoger kring bemötande och
det finns en strävan efter smidighet utan att åsidosätta de lagar och regler som finns.
Ett par av verksamheterna anser att målet är uppnått medan de andra anser att det är delvis
uppnått. Därmed är målet delvis uppnått på grund av att det finns utrymme för förbättringar.
Flera verksamheter signalerar ett fortsatt arbete med att utöka kommunikationen och
informationen.

Medarbetare
Målet inom perspektivet medarbetare är delvis uppnått. För att uppnå målet ska medarbetarna
i Borgholms kommun vara nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap och
delaktighet samt möjlighet till personlig utveckling. Borgholms kommun arbetar kontinuerligt för
att vara en attraktiv arbetsgivare. Ledarutvecklingsprogram och ökat antal chefer per
medarbetare har bidragit positivt till måluppfyllelsen. Trots detta finns fortfarande utmaningar
när det gäller personlig utveckling, mål samt tydligt ledarskap. Även aktivt arbete med att
minska sjukfrånvaron fortsätter för att nå uppsatt mål.

Kommunfullmäktigemål
Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt
ledarskap och delaktighet i verksamhetens utveckling samt möjlighet till personlig utveckling.
Analys
Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap
och delaktighet i verksamhetens utveckling samt möjlighet till personlig utveckling. Borgholms
kommun arbetar kontinuerligt med att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom
förbättring av processer som underlättar samt höjer kvaliteten i arbetet. Arbetet med att ta fram
aktuella befattningsbeskrivningar med definierade ansvarsområden har färdigställts och
medarbetarsamtal genomförs årsvis där individuella mål sätts upp. För att bidra till ökad
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Kommunfullmäktigemål
frisknärvaro infördes ett friskvårdsbidrag under 2017, för att stimulera fler medarbetare till träning
och hälsa. Under perioden har hälsoprofiler genomförts för medarbetare i riskzon samt utbildning
av hälsoinspiratörer. En del i att öka frisknärvaro är även att varje medarbetare har en rimlig
arbetsbelastning. Ledarutvecklingsprogram och fler aktiviteter för att stärka ledar- och
medarbetarskapet förväntas ge en positiv effekt.
Ökat antal chefer inom social- och utbildningsförvaltningen bidrar till ökad kvalitet i verksamheten
när det finns närvarande och delaktiga chefer. Detta leder till att arbetsgrupperna har blivit
mindre och det ger ytterligare effekt för en ökad kontinuitet. Chefstätheten har genom
medarbetarenkäten fått positiv feedback då fler uppger att de är mer nöjda med ledarskapet
jämfört med föregående undersökning. Trots att personalomsättningen, och därmed
arbetsbelastningen, på flera arbetsplatser är något hög under perioden har sjuktalen minskat
vilket är positivt. Målet anses som delvis uppfyllt då det fortsatt finns flera pågående
utvecklingsprojekt inom området.

Miljö- och kultur
Målet inom perspektivet miljö- och kultur är uppnått. För att uppnå målet ska Borgholms
kommuns unika natur- och kulturvärden förvaltas väl och skapa trivsel och en hållbar, positiv
utveckling. Under perioden har kulturskolan flyttat sin verksamhet till Kronomagasinet som är
en kulturmärkt byggnad, vilket upplevs som mycket positivt både från elever och andra
kommuninvånare. Andelen el-bilar i kommunens bilpark kommer öka under året då gamla bilar
byts ut, detta för att verka för en fossilbränslefri kommun. Samarbete sker med Kalmar läns
museum för att få stöd i bemötande, aktivering och samtalsämnen för äldre.

Kommunfullmäktigemål
Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en
hållbar, positiv utveckling av kommunen.
Analys
Borgholms kommuns unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel
och en hållbar, positiv utveckling. Borgholms kommun arbetar för ett rikare natur- och kulturliv på
flera plan. Kommunens miljösatsningar följer såväl nationella som regionala och lokala
satsningar. Vid upphandlingar tas hänsyn till miljöpåverkan.
Det råder ökat fokus på park- och grönområden samt skötsel och röjning av vandringsleder.
Kommunens satsning på en kulturskola i Kronomagasinet slutfördes under våren.
Kommunstyrelsen har skapat samverkansmöjligheter för föreningsliv med flera att söka medel
genom så kallade uppväxlingsprojekt. Cykelprojektet "fyr till fyr" går in i sin slutfas med
färdigställande av leder och marknadsföring samt inte minst dialog med näringslivet för att öka
cykelturismen. Borgholms kommun deltar i klimatklivet, ett projekt för införande av laddstolpar till
elfordon i hela kommunen. Kommunen arbetar aktivt för att se över och energieffektivisera sina
fastigheter. Under året sätts arbetet med en ny Översiktsplan igång för att närmare studera hur
kommunen ska få en hållbar tillväxt. Ett samarbete har påbörjats med Kalmar läns museum.
Syftet med samarbetet är att personalen ska få stöd i sitt arbete med våra äldre gällande
bemötande, aktivering, samtalsämnen och tidsresor. Utökning av antalet elbilar är en aktivitet
som minskar miljöpåverkan i verksamheten.
Kulturverksamheterna märks i all verksamhet, allt från Ölandssamlingen på biblioteket och
Kulturskolans framträdanden till undervisningens kopplingar till det lokala kulturarvet genom
Kulturgarantin. Ett närmare samarbete har utvecklats mellan bibliotek och kulturskola bland
annat genom satsningen Mer för fler.
Målet anses vara uppfyllt i samtliga verksamheter vilket medför att målet är uppnått.
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2.1.5 Prognos
Kommunen gör bokslutsprognos vid två tillfällen under året, per sista april och
per sista augusti. För april görs en fördjupad uppföljning av ekonomi och
verksamhet som innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och en
prognos för årets resultat. Prognosen för augusti redovisas tillsammans med
delårsbokslutet. Samtliga rapporter redovisas för kommunfullmäktige och utgör
ett stöd för fullmäktiges bedömning av det ekonomiska läget och förmågan att
upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Utöver bokslutsprognoser redovisas
årsprognoser vid varje månadsuppföljning.
För de nyckeltal och mål som inte kan mätas per tertial görs en prognos för hur
väl det uppfyller uppsatt målvärde. För de nyckeltal och mål som är möjliga att
mäta per tertial redovisas verkliga siffror.

2.2 Medarbetare
Antalet månadsavlönade har ökat, medan timavlönade har minskat. Måttet
arbetade timmar ger dock den mest korrekta beskrivningen det vill säga med
hänsyn tagen till frånvaron. Nettoarbetstimmarna (årsarbetare) har minskat på
grund av att frånvaron i form av semester, föräldraledighet, studieledighet med
mera har ökat. En förklaring kan vara att inte vikarier tillsätts för alla
frånvarotillfällen.
Personalen i siffror 30 april
2018

2017

Avvikelse

Antal anställda (totalt)

1 012

998

14

Årsarbetare (arbetade
timmar)

907,0

925,8

-18,8

Andel män %

16

15

1

Andel kvinnor %

84

85

-1

Medelålder

48

48

0

Medelsysselsättningsgrad

89,0

88,8

0,2

Medellön

28 425

27 947

478

Personalkostnader (mkr)

151,9

149,8

2,1

Fyllnad arbetade timmar

4 821

6 775

-1 954

Övertid arbetade timmar

2 762

3 247

-485

Timavlönade arbetade
timmar

49 642

51 761

-2 119

2.2.1 Hälsa
Den totala sjukfrånvaron i kommunen minskar i långsam takt. Dock har samtliga
haft en ökning under februari på grund av influensan. Detta har främst påverkat
medarbetare inom socialförvaltningen. Aktiva insatser för att motverka
sjukskrivning pågår. Antalet chefer har ökat vilket bör ge resultat framledes.
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Arbete med hälsoprofiler, hälsoinspiratörer med mera. fortsätter. Ett nära
samarbete med Previa, Borgholms hälsocentral och Försäkringskassan pågår i
syfte att få medarbetare snabbare tillbaka i arbete eller till andra aktiviteter. Detta
syns i den minskade långtidsfrånvaron.
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-30 apr
2018

2017

Avvikelse

Totalt för alla
medarbetare

8,1

8,3

-0,2

Kvinnor

8,9

8,6

0,3

Män

5,0

7,3

-2,3

Personer upp till 29 år

9,5

7,1

2,4

Personer mellan 3049 år

6,3

7,5

-1,2

Personer 50 år och
äldre

9,4

9,3

0,1

Varav
långtidssjukfrånvaro

38,7

43,1

-4,4

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning
2018

2017

Avvikelse

Kommunledning

4,8

6,7

-1,9

Samhällsbyggnad

6,5

8,7

-2,2

Socialförvaltning

9,5

9,4

0,1

Utbildningsförvaltning

7,0

6,9

0,1

Totaler

8,1

8,3

-0,2

2.2.2 Pensioner och minnesgåvor
De kommande tio åren är det 296 medarbetare som avgår med pension. Det
motsvarar cirka 32 procent av kommunens tillsvidareanställda. Det ställer krav på
att planera verksamheten, lyckas med heltid som norm samt i övrigt vara en
attraktiv arbetsgivare.
Pensionsavgångar
2019-2023

2024-2028

Totalt

Chefer

6

4

10

Förskollärare

14

6

20

Lärare

12

18

30

Fritidspedagog

1

4

5

Omsorgsassistent

19

17

36

Undersköterska

40

38

78
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2019-2023

2024-2028

Totalt

Vårdbiträde

26

11

37

Barnskötare

4

5

9

Övriga

34

37

71

Totaler

156

140

296

2.2.3 Personalomsättning
Samtliga medarbetare erbjuds avslutande samtal genom personalavdelningens försorg.
Vid samtalen framkommer orsaker som bland annat avstånd till arbetsplatsen och att
kompetensen inte används på rätt sätt.
2018

2017

Avvikelse

Övrigt

2

2

Egen begäran

31

26

5

Pension

9

10

-1

Totaler

42

36

6

Sjukersättning

2.2.4 Arbetsmiljö
En bred utbildning kommer att genomföras för samtliga chefer och skyddsombud
under hösten. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa
på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

2.2.5 Företagshälsovård och friskvård
Hälsa/friskvård/förmåner
Vårens hälsovecka har genomförts med ett brett utbud från teater till föreläsningar
och prova på aktiviteter, allt för att öka motivation och friskvårdstänk i
kommunen
Den populära hälsofrukosten gick av stapeln under Hälsoveckan. Cirka 300
medarbetare i Löttorp respektive Borgholm deltog.

2.2.6 Fokusområden framåt
I syfte att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare och en god personalpolitik
kommer satsningar att fortsätta ske på bland annat ledarutveckling samt
arbetsmiljöarbete. En tredjedel av våra chefer har genomgått UGL, utveckling
grupp och ledare samt UL, att leda genom föredöme och agera utifrån en
synliggjord värdegrund. En plan för samtliga chefer har lagts.
Ett chefskörkort är utvecklat med obligatoriska utbildningar för samtliga chefer.
Här finns bland annat ”Praktisk arbetsrätt för chefer”, ”Målstyrning och
värdegrundsarbete”, ekonomi med mera.
Ett aktivt arbete med att lägga en bra grund för "Heltid som norm" kommer att
kräva engagemang och arbete.
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2.3 Ekonomi
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter april 2018.





Resultatet för kommunen i april är 7,6 mkr. (Årsprognos 13,5 mkr)
Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen -10,6 mkr.
(Årsprognos -20,4 mkr)
Investeringar till och med april uppgår till 7,9 mkr. (Årsprognos 52,2 mkr)
Likvida medel 46,4 mkr. (Årsprognos 55,9 mkr)

Budgetavvikelsen totalt efter april är -3,3 mkr. Nämndernas totala
budgetavvikelse enligt tabell 4.1 driftredovisning är -10,6 mkr och
finansförvaltningen +7,3 mkr.
De uppbokade intäkterna från Migrationsverket avseende ersättning för
ensamkommande barn och unga uppgår till 28,7 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 3 procent. Generellt brukar ett
resultat runt 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

2.3.1 Samhälle och omvärldsanalys
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) räknar med att BNP växer med närmare tre procent i år.
Efterfrågan inom Sverige förväntas att försvagas under 2019, men samtidigt blir
utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export.
Högkonjunkturen når då sin topp, men svensk BNP växer långsammare. I och
med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls nästa år sker det en snabb
uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp
riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av
skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.
Under konjunkturåterhämtningen har det framför allt varit den svenska efterfrågan
som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den
internationella utvecklingen bättre fart och svensk export växer också snabbare.
Däremot mattas tillväxten inom Sverige av något. Nästa år förväntas tillväxten i
investeringarna växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög
nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och
kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare.
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt
dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och
löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt.
Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt
med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar
hushållens ekonomi.
Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det rimligt med överskott i
de offentliga finanserna. I takt med att konjunkturläget normaliseras minskar
överskottet i finansiellt sparande till 0,3 procent av BNP.
För att konkretisera vad omvärldsanalysen innebär för Borgholms kommun är
bedömningen att skatteintäkterna består men de generella statsbidragen och
utjämning minskar för planperioden. Främst är det kostnadsutjämning som
minskar till följd av att barn i åldersgruppen 1-15 år minskar i Borgholms
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kommun men ökar i riket vilket medför att Borgholm kompenserar ökningen i
riket med mindre intäkter (ca 12 mkr). Investeringstakten i Borgholms kommun
kommer också att mattas av under planperioden. Med utgångsläge från
verksamheternas underskott 2017 samt prognos för 2018 uppstår ett glapp på
cirka 20,5 mkr som kommunen behöver ta fram åtgärdsplaner för att få budget i
balans över tid. Nettokostnadsavvikelsen är störst inom främst förskola,
grundskola samt individ- och familjeomsorg.

2.3.2 Skattesats
Skattesatsen visar hur mycket en invånare i kommunen betalar i skatt på varje
intjänad hundralapp. Skattesatsen för invånare i Borgholms kommun är fördelad
enligt följande:
• Kommunalskatt 21,58 kronor
• Landstingsskatt 11,37 kronor
• Församlingsskatt 1,95 kronor för medlemmar i Svenska Kyrkan eller andra
trossamfund. Icke medlemmar betalar en begravningsavgift om 0,41 kronor.

2.3.3 Resultat och jämförelsestörande poster
Resultat och jämförelsestörande poster (mkr)
Tertial 2018

Prognos 2018

Bokslut 2017

Periodens/årets
resultat

7,6

13,5

12,2

Jämförelsestörande
poster

1,9

1,9

4,0

Periodens/årets
resultat exkl
jämförelsestörande
poster

5,7

11,6

8,2

3

2

2

Periodens/årets
resultat i relation till
skatteintäkter och
kommunalekonomisk
utjämning (%)

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat
på 19,9 mkr till 18,1 mkr. Förändringen består av följande överföring från 2017
(KS § 73/18) överskott Borgholms slott från 2017 (1,8 mkr).
Enligt driftredovisningen tabell 4.1 är nämndernas budgetavvikelse efter april 10,6 mkr och periodens resultat är +7,6 mkr. Den positiva budgetavvikelsen
mellan nämnderna och totalt består av det som återfinns inom finansförvaltningen.
Det som generar budgetöverskott på finansförvaltningen är bland annat högre
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +2,0 mkr. I slutet av april
beslutade föreningsstämman i Kommuninvest en överskottsutdelning till
medlemskommunerna vilket resulterade i att Borgholms kommun mottog
+1,9 mkr. Denna post redovisas även som en jämförelsestörande post. Utöver
detta återfinns även ett överskott i form av låg löneskatt på pensioner +1,7 mkr
samt ej utfördelade avskrivningskostnader för nya investeringar +1,2 mkr.
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Kommunen uppvisar för perioden ett resultat med 3 procent i relation till skatter
och bidrag och betraktas som god ekonomisk hushållning. Det vill säga att
resultatet ger utrymme för att över en längre period skattefinansiera större delen
av investeringsvolymen i en kommun. Målet är uppfyllt då kommunen visar ett
resultat som är tre procent av skatter och bidrag.
I tertialbokslutet finns uppbokade intäkter från Migrationsverket avseende
ersättning för ensamkommande barn och unga. De totala intäkterna från
Migrationsverket beräknas bli 28,7 mkr i tertialbokslutet.

2.3.4 Likviditet
Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En
oförändrad eller ökad likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad
soliditet är ett tecken på att en kommuns totala finansiella handlingsutrymme har
stärkts.




Utgående saldo för april är 46,4 mkr (årsprognos 55,9 mkr). För att
ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har
kommunen en checkkredit motsvarande 25,0 mkr.
Den enskilt största likviditetspåverkande posten under året är
utbetalningen av den avgiftsbestämda delen av anställdas pensioner
15,7 mkr i slutet av mars.
Under året har 7,9 mkr i investeringar belastat likviditeten med
motsvarande belopp.

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldot för
perioden är 42,5 mkr.

2.3.5 Borgensåtagande
Kommunens beviljade borgensåtaganden uppgår till 552,1 mkr. Av den beviljade
ramen nyttjas 489,3 mkr av Borgholm Energi AB. Skillnad mellan beviljad och
utnyttjad ram är 62,2 mkr. Under 2018 beräknas att behovet av upplåning uppgår
till 23,0 mkr, där huvuddelen av investeringarna avser vatten och avlopp. Under
perioden har bolaget amorterat 1,9 mkr.
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Borgensåtagandet omfattar:
• Nybyggnation hälsocentral
• Vindkraftverk
• Nybyggnation gymnasium
• Näringsfastigheter och bostäder samt övriga anläggningar som tidigare ägts av
kommunen
• VA-utbyggnad
• Investeringar i brandstationer
• Avsaltningsverk
Borgensåtagandet som utnyttjas av Folkets Hus och som ingicks under 2011 avser
en satsning på 3-D bio och utrustning för att kunna livesända större arrangemang
från storstäder så som operor och sportevenemang. Skulden var från början
0,6 mkr men har över tid amorterats ned och vid bokslutet 2017 var skulden
0,1 mkr. Prognosen för 2018 är att hela skulden är återbetald.
År 2010 ingick Borgholms kommun en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som är
medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.

2.3.6 Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, intjänade
pensioner och löpande pensionsutbetalningar. Ansvarsförbindelsen, som är den
största enskilda delen, omfattar pensioner intjänade före 1998 och uppgår till
230,6 mkr inklusive löneskatt för perioden och 223,6 mkr i årsprognos för 2018.
Ansvarsförbindelsen redovisas utanför balansräkningen.



Ansvarsförbindelsen minskar med -3,2 mkr mellan 2017 och prognos
2018.
Ansvarsförbindelsen kommer att minska över tid och påverkar
kommunens soliditet den dagen kommunen redovisar ansvarsförbindelsen
i balansräkningen.

De intjänade pensionsmedlen som kommunen har skuldfört i balansräkningen
uppgår till 19,0 mkr i prognosen och ökar med 0,4 mkr mellan bokslut 2017 och
prognos 2018. Effekten är att kommunens resultat minskar med motsvarande
belopp.
Kommunen har valt att försäkra sig för den delen som ökar snabbast, den
förmånsbestämda ålderspensionen, vilket omfattar pensioner som utgår på
inkomstbelopp över 7,5 basbelopp. De individuellt intjänade pensionerna
redovisas som en kortfristig skuld och betalas ut till de anställdas
pensionsförvaltare i mars året efter bokslutsåret. För detta är 7,5 mkr upptaget i
balansräkningen för perioden. Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser till
257,5 mkr för perioden och i helårsprognosen 262,4 mkr. Beloppet utgör
återlånade medel. Den totala pensionsskulden minskar med -5,2 mkr jämfört med
prognos 2018 och bokslut 2017. Löneskatten är bokförd på det år förpliktelsen har
intjänats.
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Specifikation av pensionsskuld (mkr)
Förändring
2017/ 2018
Upplupen kostnad

Tertial
2018

Prognos
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Bokslut
2015

-2,4

7,5

19,8

22,2

17,5

16,5

0,4

19,4

19,0

18,6

16,8

18,1

Ansvarsförbindelser

-3,2

230,6

223,6

226,8

234,8

245,2

Totala förpliktelser

-5,2

257,5

262,4

267,6

269,1

279,8

Återlånade medel

-5,2

257,5

262,4

267,6

269,1

279,8

Avsättning för
pensioner

Specifikation enligt rekommendation nr 7, Rådet för kommunal redovisning

2.3.7 Finansnetto
Finansiella kostnader i tertialbokslutet uppgår till 1,8 mkr och är i paritet med
föregående årsperiod. Den genomsnittliga räntan under det senaste året var 0,9
procent. Fortsatt lågt ränteläge leder till låga räntekostnader vilket kan ge fortsatt
möjlighet till amortering av kommunens låneskuld.
Kommunens finanspolicy förespråkar en lånebild på 40 procent fasta lån och 60
procent rörliga lån. Finanspolicyn reviderades under föregående år för att
möjliggöra större andel lån med rörlig ränta. Möjlighet finns att korrigera
fördelning om det finns indikationer på att räntan kommer stiga.
Enligt tabellen nedan framgår det att den genomsnittliga kapitalbindningstiden för
kommunens lån uppgår till 1,04 år. De rörliga lånen ligger inom intervallet 0-1 år
och därav den höga andelen 68 procent.
Kommunen jobbar med riskeliminering av den finansiella risken, det vill säga
ökade räntekostnader, på två sätt. För det första följer kommunen en finanspolicy
och för det andra följer kommunen en långsiktig refinansiering fram till 2023.
Låneförfallostruktur (tkr)

Intervall

Kapitalbindning/
Genomsnitt (år)

Andel i procent

Kapitalbindning/
Bundet Belopp
(mkr)

0-1 År

0,25

68 %

175,7

1-2 År

1,82

17 %

45,0

2-3 År

0,00

0%

0,0

3-4 År

3,34

9%

22,0

4-5 År

4,27

6%

16,6

Total

1,04

100 %

259,3

2.3.8 Balanskrav
År 2000 infördes balanskravet i kommunallagen vilket ses som en miniminivå för
god ekonomisk hushållning och för att dagens kostnader inte ska behöva hanteras
av kommande generationer. I den budget som upprättas måste därför intäkterna
överstiga kostnaderna. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska
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underskottet regleras inom tre år. Kommunen uppfyller under 2018 det
lagstadgade balanskravet och det finns inga tidigare negativa resultat att reglera.
Balanskrav (mkr)
Tertial 2018
Periodens/årets
resultat

Prognos 2018

Bokslut 2017

7,6

13,5

12,2

Samtliga
realisationsvinster

0

0

0

Realisationsvinster
enligt
undantagsmöjlighet

0

0

0

Realisationsförluster
enligt
undantagsmöjlighet

0

0

0

Orealiserade förluster i
värdepapper

0

0

0

Återföring av
orealiserade förluster i
värdepapper

0

0

0

Periodens/årets
resultat efter
balanskravsjusteringar

7,6

13,5

12,2

Medel till
resultatutjämningsreserv

0

0

0

Medel från
resultatutjämningsreserv

0

0

0

7,6

13,5

12,2

Periodens/årets
balanskravsresultat

2.3.9 Avstämning finansiella mål
Borgholms kommun har tre finansiella mål som ska bedömas över en period av
fem år.
Finansiella mål
Delmål

Målnivå

Kommentar

Investeringarna ska
självfinanseras

Resultat och
avskrivningar ger ett
utrymme för
investeringar.

Målet är uppfyllt under
2018 då periodens
investeringar är lägre än
utrymmet.

Ett resultat som är
minst 3 % av skatter
och bidrag

Årens resultat i
förhållande till skatter
och bidrag ska vara
minst 3 %

Periodens resultat är i
genomsnitt 4 %. Vilket
härleds till det överskott
som redovisades under
2016.

Ekonomin ska utgöra
begränsningar för
verksamheten

Nettokostnad för
verksamheterna ska
följa budgeterad nivå.

Verksamheterna är enligt
budgeterad nivå under
femårsperioden och
målet är uppfyllt.
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Investeringarna ska självfinanseras
Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus
resultat) samt investeringsnivå. Totalt under femårsperioden tillåter utrymmet
investeringar på 248 mkr. Den totala redovisade och planerade
investeringsvolymen är 218 mkr. Målet är uppfyllt för femårsperioden.
Investeringstakten är högre än utrymmet under 2017 och 2018 och planen är att gå
ner till under utrymmet under 2019 och 2020. Det resultat som kommunen
uppvisade under 2016 medför ökat utrymme under kommande år då målet följs
upp under en femårsperiod.

Ett resultat som är minst 3 procent av skatter och bidrag
En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kostnaderna inte
utvecklas i en snabbare takt än intäkterna från skatter och bidrag.
Diagrammet visar förhållandet mellan kostnader, skatter och bidrag under den
givna femårsperioden. Kommunens resultat i förhållande till intäkter från skatter
och bidrag är två procent för 2018 och under en femårsperiod i genomsnitt fyra
procent. Kommunen klarar därmed inte detta mål för året men uppfyller målet
under en femårsperiod.
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Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten
Då redovisad nettokostnad för verksamheterna följer budgeterad nivå, har
ekonomin utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang
klarar kommunen inte målet under 2018 men eftersom verksamheternas
nettokostnad är enligt budgeterad nivå under femårsperioden så uppfylls målet
under perioden.

2.4 Uppföljning av "Välfärdsmiljarder 2018"
Till kommunerna fördelade regeringen 5,6 miljarder utifrån kommunernas
specifika asyl- och flyktingmottagande. Den del som fördelades utifrån
kommunens befolkning (2,1 miljarder) ingår inom ramen för det generella
statsbidraget. Fördelningsgrunden för 2018 års bidrag är antalet inskrivna i
Migrationsverkets mottagningssystem per 1/9 2017 samt kommunens
sammanlagda flyktingmottagande 2013- 1/9 2017.
Utfall 2018 (tkr)
Belopp enligt flyktingvariabler

8 792

Belopp enligt befolkningsfördelning

2 288

Totalt

11 080

I budget för 2018 budgeterades 5,0 mkr för förstärkning inom socialförvaltningen
för att täcka ökade kostnader för externa placeringar inom individ- och
familjeomsorgen. Resterande 3,8 mkr budgeterades till att finansiera delar av
övriga beslutade prioriteringar.
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3 Kommunens verksamheter
Sammanfattning av kommunens verksamheter. För mer information se
bilaga 1-5.
Kommunstyrelsen (se bilaga 1)







Kommunstyrelsen uppvisar en budgetavvikelse om -1,9 mkr. Underskottet
härleds främst till verksamheten för gata, park och hamnar. Underskottet
uppstår på grund av mer snöröjning än vad som budgeterats samt fler
utförda timmar än vad gata/park-avtalet tillåter. Årsprognos för
förvaltningen är -5,7 mkr.
Brett utbud av artister och arrangemang på Borgholms slott har planerats
in under sommaren.
Ny näringslivsstrategi och framtagande av handlingsplan och åtgärder för
ett bättre företagsklimat pågår. Under året kommer kommunstyrelsen och
ledningsgruppen att starta upp så kallade "företagssafaris" för att
ytterligare stärka dialogen med det lokala näringslivet.
Utmaning för framtiden är att planera för fortsatt ökat underhållsbehov av
kommunens verksamhetslokaler, parallellt med omfattande investeringar
inom infrastruktur och hamnar. Men också att aktivt medverka till att
kommunens bostadsförsörjning utvecklas.

Socialnämnden (se bilaga 2)











Förvaltningen visar en budgetavvikelse om -9,8 mkr och en årsprognos om
-16,7 mkr. Avvikelsen härleds framför allt till höga kostnader för externa
placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt inom omsorgen om
funktionsnedsatta. Även svårigheter att ställa om resurserna efter behovet
inom samtliga verksamheter påverkar avvikelsen negativt.
Förvaltningen satsar på önskad tjänstgöringsgrad, kompetensförsörjning,
trivsel och arbetsglädje för friskare medarbetare.
Hemsjukvården har genom samverkan mellan hälsocentralen och
landstingsdriven primärvård påbörjat ett utvecklingsarbete, Hemsjukhuset.
Målsättning med projektet är att främja kompetensutveckling och bidrar
framförallt till att minska besök i slutenvården för äldre medborgare.
Förvaltningen utvecklas inom flera områden och de utmaningar som ska
överbryggas är bland annat digitalisering, förändrade arbetssätt bland
annat till följd av ändrad lagstiftning samt de politiska beslut som ska
implementeras. Fokus råder på ekonomisk hushållning med bibehållen
kvalitet i verksamheten.
Utmaningen för individ- och familjeomsorgen är personalförsörjningen
och att behålla kompetensen. Ett stort utvecklingsarbete är att arbeta vidare
med behandling på hemmaplan i syfte att säkra en god kvalité samt även
kunna minska kostnaderna för placeringar.
Utmaningen inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn rör en
förändring av befintlig verksamhet till att omfatta flera tjänster i
kommunal regi som tidigare köpts av externa aktörer.
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Utbildningsnämnden (se bilaga 3)






Förvaltningen uppvisar en budgetavvikelse om +0,4 mkr och en
årsprognos om +0,2 mkr. Överskottet återfinns främst på de centrala
stödfunktionerna där lägre kostnader för interkommunal ersättning, ITservice samt personal bidrar. Övriga områden, förutom södra, visar för
perioden överskott. Inom det södra området föreligger utmaningar i form
av höga personalkostnader och svårigheter att minska bemanning på grund
av ökat barnantal och elever i behov av extra stöd.
Kulturskolan har flyttat in i sina nya lokaler i Kronomagasinet och hade en
välbesökt invigning i april. Kulturskolan har tillsammans med biblioteket
gått in i ett projekt som SKL driver tillsammans med 38 kommuner i
landet. Syftet med projektet är att nå målgrupper som man idag inte når.
En ny budgetfördelningsmodell har arbetats fram under hösten 2017, som
tagits i bruk 2018. Modellen bygger på att anpassa budgeten till både de
barn och elever som går i kommunens verksamheter och de som valt
annan huvudman. Hittills följs budget och cheferna följer kontinuerligt
upp de konsekvensbedömningar som gjordes inför årets start.

Samhällsbyggnadsnämnden (se bilaga 4)





Samhällsbyggnadsförvaltningen uppvisar en budgetavvikelse om +0,2 mkr
med en årsprognos om +0,4 mkr. Bostadsanpassningen har och förväntas
ha en budget i balans. Stora delar av överskottet härleds till bygg där
intäkterna under perioden varit högre än budgeterad nivå. Inom
förvaltningen finns vakanser vilket även påverkar resultatet. Fokus finns
på att rekrytera dessa då bra bemanning är en förutsättning för att nå
budgeterad nivå vad gäller intäkter.
Fortsatt utveckling av administrativa rutiner och stödfunktioner sker för att
nå ett bättre resultat, både för att förbättra arbetsmiljön och för att öka
kundnöjdheten gentemot medborgarna, men också internt.
Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att effektivisera och höja
servicenivån. Under 2018 görs dessutom den kommunövergripande
satsningen Förenkla helt enkelt som särskilt syftar till att utveckla
förvaltningens bemötande av företagare.

Överförmyndare (se bilaga 5)




Överförmyndaren redovisar en budgetavvikelse på -0,4 mkr och
årsprognos -0,6 mkr.
Den främsta orsaken till underskottet är högre kostnader för arvoden än
budgeterat där en del avser kostnad för gode män till ensamkommande
barn.
Utbildningar har genomförts och det har beslutats om en gemensam
nämnd 1 januari 2019.
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4 Kommunens räkenskaper
4.1 Driftredovisning
Driftredovisning (tkr) 20180430
Intäkter
Ansvar
Kommunstyrelsen

Budget

Kostnader

Redovisning

Netto

Redovisning

Budget

Budget

Redovisning

Avvikelse

9 874

14 942

57 282

64 224

47 408

49 282

-1 874

Revision

0

0

227

160

227

160

67

Överförmyndare

0

0

320

697

320

697

-377

Allmänna val

0

0

0

16

0

16

-16

Borgholms slott

0

75

2 124

1 377

2 124

1 302

822

6 679

9 974

64 386

67 231

57 708

57 257

450

19 778

26 188

112 527

128 757

92 749

102 569

-9 819

Samhällsbyggnads
nämnd

3 805

4 452

7 933

8 403

4 128

3 952

176

Bostadsanpassning

0

0

503

511

503

511

-8

40 136

55 630

245 303

271 376

205 168

215 746

-10 578

0

-8 729

0

-15 743

0

-7 014

7 014

Summa
verksamhetens
nettokostnader

40 136

46 901

245 303

255 633

205 168

208 732

-3 564

Finansförvaltning

232 015

246 250

15 930

29 890

-216 085

-216 360

274

Totalt

272 151

293 151

261 233

285 523

-10 918

-7 628

-3 290

Utbildningsnämnd
Socialnämnd

Totalt nämnder
Justering för
externredovisning

Driftredovisning (tkr) 20181231
Ansvar
Kommunstyrelsen

Budget

Redovisning

Prognos

144 071

149 795

-5 724

Revision

682

682

0

Överförmyndare

960

1 524

-564

Allmänna val

350

350

0

1 762

-199

1 961

Utbildningsnämnd

172 925

172 736

189

Socialnämnd

282 690

299 360

-16 670

13 111

12 678

433

1 509

1 509

0

618 060

638 435

-20 375

0

0

0

618 060

638 435

-20 375

-636 212

-651 942

15 730

-13 507

-4 645

Borgholms slott

Samhällsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassning
Totalt nämnder
Justering för externredovisning
Summa verksamhetens nettokostnader
Finansförvaltning
Totalt
Kommunfullmäktige
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4.2 Resultaträkning
Resultaträkning (tkr)
Kommunen
No
t

Budget

Prognos

Utfall

2018-0430

2017-0430

2018-1231

2018-1231

2017-1231

Verksamhetens
nettokostnader
Verksamhetens intäkter

1

46 901

58 651

122 777

211 118

191 925

Verksamhetens kostnader

2

-255 633

-267 222

-745 065

-839 798

-807 849

Avskrivningar

3

-7 577

-6 771

-23 060

-22 279

-21 754

-216 309

-215 342

-645 348

-650 959

-637 678

Summa verksamhetens
nettokostnader

Skatteintäkter

4

150 405

146 130

446 893

446 771

433 034

Generella statsbidrag och
utjämning

5

72 335

70 968

216 895

216 914

217 198

Finansiella intäkter

6

3 045

2 033

3 334

5 272

4 249

Finansiella kostnader

7

-1 849

-1 787

-3 622

-4 491

-4 636

7 628

2 004

18 152

13 507

12 167

Skatt på årets resultat
Periodens/Årets Resultat

4.3 Balansräkning
Balansräkning (tkr)

Kommun
Not

2018-04-30

2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

8

0

0

9

434 102

432 538

Maskiner och inventarier

10

13 360

14 486

Finansiella anläggningstillgångar

11

14 449

14 455

461 912

461 479

0

0

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

12

121 051

123 822

Kassa och bank

13

46 421

68 520

167 473

192 342

Summa omsättningstillgångar
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Balansräkning (tkr)

Kommun

SUMMA TILLGÅNGAR

629 384

653 821

-251 166

-238 999

-7 628

-12 167

-258 794

-251 166

15

-19 436

-18 624

Långfristiga skulder

16

-262 154

-262 514

Kortfristiga skulder

17

-89 001

-121 517

Summa skulder

-351 155

-384 032

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-629 384

-653 821

489 237

491 109

230 645

226 831

199 758

198 965

78 472

70 825

41%

38%

46 421

68 520

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

14

Ingående eget kapital
Periodens/årets resultat
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättning för pensioner

Skulder

Ansvarsförbindelser (tkr)
Kommunala borgensåtaganden
Pensionsförpliktelser före 980101 inkl löneskatt

18

Nyckeltal (tkr)
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet
Likvida medel
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4.4 Kassaflödesanalys
Kommun
Kassaflödesanalys (tkr)

Not

2018-04-30

2017-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

7 628

12 167

0

0

3

7 577

21 754

8,9,1
0

0

0

15

954

2 689

4

0

-142

-882

0

0

Justering för ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång
Försäljning
Avsättning till pensioner
Övrigt
Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar

15

Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager
Ökning (-) / minskning (+) av fordringar

12

2 771

11 689

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder

17

-32 516

5 283

-13 724

52 700

Medel från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

8,9,1
0

0

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

8,9,1
0

-8 015

-46 883

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

8,9,1
0

0

0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

11

0

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

11

0

2 485

-8 015

-44 398

Medel från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

16

0

1 060

Amortering av skuld

16

-360

0

Ökning långfristiga fodringar

11

0

0

0

0

-360

1 060

-22 099

9 362

68 520

59 158

46 421

68 520

Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar
Medel från finansieringsverksamheten

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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4.5 Investeringsredovisning
Under 2018 har det skett ändringar i av kommunfullmäktiges beslutade
investeringsbudget som vid ingången av året uppgick till 61,2 mkr. Enligt beslut §
73/18 KS överfördes investeringsbudget från 2017 om totalt 14,2 mkr. Ny
investeringsbudget för år 2018 är 75,5 mkr.
Investeringarna för april uppgår till 2,8 mkr och för perioden januari till april
uppgår investeringarna till 7,9 mkr. Årsprognosen för 2018 är 52,4 mkr.
Under året har flertalet projekt satts igång. Hyresrätter från SKL har beställts och
kommer år 2019 att vara inflyttningsklara i Rälla. Omfattande målningsarbete har
satts igång för att rusta upp flertalet av kommunens fastigheter. Servicehuset i
Böda börjar gå mot sitt slut och projektet beräknas vara färdigställt vecka 22. Ett
omfattande arbete har även satts igång med att ta hem externa placeringar som
socialförvaltningen idag har och placera dem på Ekbacka.
Teckenförklaring, investeringsredovisning

4.5.1 Fastigheter ny- om och tillbyggnation
Investeringspr
ojekt
Fastighe
ter nyom och
tillbyggn
ation
Beviljad
2018
Åkerbos
kolan
Beviljad
2017

Kommentar

Investeri
ngsplan
2018

Utfall
Apr 2018

Prognos
2018

Avvikels
e 2018

Detta är budgeten som går
att använda till ytterligare
investeringsprojekt 2018
inom: Fastigheter ny- om
och tillbyggnation

6 075

0

3 000

3 075

En genomlysning av
Åkerboskolans tekniska
status har genomförts
under februari och mars.
Inriktningsbeslut tas av KS
den 29 maj.

1 012

142

142

870

Projektet är färdigställt

0

84

84

-84

Projektet är färdigställt

415

560

560

-145

3 325

0

3 325

0

Höken 8
Beviljad
2017
Kronom
agasinet
Beviljad
2017
Ekbacka
DNR
2017/71-

Mindre åtgärder och
verksamhetsanpassningar
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Investeri
ngsplan
2018

Utfall
Apr 2018

Prognos
2018

Avvikels
e 2018

15 000

0

5 500

9 500

25 827

786

12 611

13 216

Investeri
ngsplan
2018

Utfall
Apr 2018

Prognos
2018

Avvikels
e 2018

Detta är budgeten som går
att använda till ytterligare
investeringsprojekt 2018
inom: Fastigheter
upprustning

8 620

0

7 620

1 000

Solcellerna är monterade.
Återstående arbete med
VVS. Bidrag för
energieffektivisering
kommer att sökas hos
energimyndigheten för
detta projekt. Projektet
beräknas vara färdigställt
vecka 22.

1 621

809

1 621

0

52

14

14

38

har genomförts under april.

Beviljad
2018

SKL
Bostäde
r Rälla
Beviljad
2017

SKL har gjort en nationell
upphandling av bostadshus
för att underlätta för
kommuner att bygg
hyreslägenheter till en
fördelaktig kostnad.
Fullmäktige beslutade i
budget 2018 att avsätta
budget för att bygga 2
bostadshus i Rälla
respektive Löttorp. I Rälla
äger kommunen marken för
investeringen och bygglov
är beviljat. Hyreshuset har
avropats under april med
byggstart under
oktober/november 2018.
Huset beräknas vara klart
för inflyttning under våren
2019 med 10-11 lägenheter
fördelat på 1or, 2or och
3or. I Löttorp pågår
fortfarande utredning av
husets placering

Summa

4.5.2 Fastigheter upprustning
Investeringspr
ojekt
Fastighe
ter
upprust
ning
Beviljad
2018
Serviceh
us Böda
§33/17
Beviljad
2017
Soldalen
Hiss
§170/17

Kommentar

Projektet är färdigställt

Beviljad
2017
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Styrsyst
em
Åkerbo
§179/17

Kommentar
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Investeri
ngsplan
2018

Utfall
Apr 2018

Prognos
2018

Avvikels
e 2018

86

0

0

86

Kontakt har tagits med
verksamheten.
Fastighetsavdelningen
inväntar att verksamheten
ska återkomma kring vilka
delar som ska prioriteras i
målningsarbetet.

100

0

100

0

Byggnadställningar är
färdigmonterade och
rivningsarbetet drar igång
vecka 22.

1 800

0

1 800

0

840

644

840

0

1 250

0

1 250

0

14 369

1 467

13 245

1 124

Investeri
ngsplan
2018

Utfall
Apr 2018

Prognos
2018

Avvikels
e 2018

Detta är budgeten som går
att använda till ytterligare
investeringsprojekt 2018
inom: Hamnar

0

0

0

0

Utfyllnaden är avslutad.
Ytarbeten pågår med
krossning av makadam vid
flygfältet och
utläggning/avjämning på
hamnplanen. Förstärkning
av norra piren pågår

16 389

3 165

12 003

4 386

16 389

3 165

12 003

4 386

Projektet är färdigställt

Beviljad
2017
Målning
Björkvik
§179/17
Beviljad
2017
Ekbacka
Tak
§179/17
Beviljad
2017
Fönster
Soldalen
§179/17

Projektet är färdigställt,
inväntar fakturor.

Beviljad
2017
Målningsarbete
§71/18
Beviljad
2018

RIA - är påbörjad. Ekbacka
5,6 - genomförs efter
semestern. Rälla påbörjas
under sommarlovet. Ahuset genomförs efter
sommarlovet.

Summa

4.5.3 Hamnar
Investeringspr
ojekt
Hamnar
Beviljad
2018
Byxelkroks
hamn
§284/17
Beviljad
2017

Kommentar

Summa
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4.5.4 Övriga investeringar
Investeringspr
ojekt
Övriga
investeringar
Beviljad
2018
IT Infrastruktur
Beviljad
2018
Allaktivit
etspark
Löttorp
Beviljad
2017
Allaktivit
etspark
Borgholm
Beviljad
2017
Utveckli
g
Lekplats
§95/17
Beviljad
2017
SWECO
N ROSY
§168/17

Kommentar

Investeri
ngsplan
2018

Utfall
Apr 2018

Prognos
2018

Avvikels
e 2018

3 130

0

2 119

1 011

323

27

323

0

1 300

0

1 300

0

Projekteringen är på gång.
Markanalys för den tänkta
platsen (Mejeriviken) har
genomförts.

1 300

0

0

1 300

Projekteringen är
genomförd. Upphandling är
på gång. Första lekplatsen
som kommer att upprustas
är Bäckmanska parken.

2 000

50

1 750

250

Projektet är färdigställt,
inväntar fakturor.

333

0

333

0

Projektet är färdigställt.

173

173

173

0

8 559

250

5 998

2 561

Investeri
ngsplan
2018

Utfall
Apr 2018

Prognos
2018

Avvikels
e 2018

2 925

0

2 925

0

Detta är budgeten som går
att använda till ytterligare
investeringsprojekt 2018
inom: Övriga
investeringar
Utbyggnad och
återinvestering av ITinfrastruktur pågår
Projekteringen har
genomförts.
Tjänsteskrivelse har
skickats in och väntar på
beslut av KS

Beviljad
2017
Klättervägg
§184/17
Beviljad
2017
Summa

4.5.5 Infrastruktur
Investeringspr
ojekt
Infrastru
ktur
Beviljad

Kommentar

Detta är budgeten som går
att använda till ytterligare
investeringsprojekt 2018
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Investeringspr
ojekt
2018

Kommentar
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Investeri
ngsplan
2018

Utfall
Apr 2018

Prognos
2018

Avvikels
e 2018

1 000

0

0

1 000

1 000

0

500

500

1 700

1 700

1 700

0

1 000

0

1 000

0

Projektet är färdigställt.

0

46

46

-46

Större delen av cykelställen
är monterade och på plats.
En pumpstation är placerad
vid toaletten på
busstationen. Det återstår
fem cykelställ som ska
placeras framför kyrkan.
Men pga. markarbeten på
områden kan de inte
placeras ut förrän detta är
utfört.

5

0

5

0

GC väggarna och vissa
motveck i asfalten är
belagda. Beläggning på
cykelvägarna är avslutat
återstår skyltning och
fordonshinder. Nästa
projekt blir att göra färdigt
vägkanterna, motveck mot
tomtgränserna.

186

22

186

0

Toppbeläggningen av
asfalten återstår

171

0

171

0
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inom: Infrastruktur

Cirkulati
onsplats
Rälla
§30/16
KF
Beviljad
2018
Bredban
dsstrate
gi
§173/13
KF
Beviljad
2018
Ölandsl
eden
Beviljad
2018

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

Gatubelysning
§7/16 KF
Beviljad
2018
Laddnin
gsstatio
ner
§57/16
Beviljad
2017

Cykelställ
§32/17
Beviljad
2017

Asfalteri
ng GCväg
Karlsh
Beviljad
2017
Marknad
o
FabrikV
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Investeri
ngsplan
2018

Utfall
Apr 2018

Prognos
2018

Avvikels
e 2018

62

0

0

62

29

0

29

0

1 022

357

1 022

0

70

0

70

0

9 170

2 125

7 654

1 516

Investeri
ngsplan
2018

Utfall
Apr 2018

Prognos
2018

Avvikels
e 2018

0

0

0

0

Inventarier till Slotts Cafét
pågår

100

25

100

0

Inköp av möbler till
kronomagasinet pågår.

340

98

340

0
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§98/17
Beviljad
2017
Gatub
Marknad
V §98/17
Beviljad
2017
Parkerin
g
Åkerbo
§183/17

Linjemarkering återstår

Beviljad
2017
Återvinn
ingstatio
n §176/1

Projekt är färdigställt.

Beviljad
2017
Köpings
vik- bad
§130/17
Beviljad
2017

Projektet kring
återställande av
strandpromenaden vid
Köpingsbaden pågår

Summa

4.5.6 Utbildningsförvaltningen
Investeringspr
ojekt
Utbildni
ngsförv
altninge
n
Beviljad
2018
Inventari
er Slotts
café

Kommentar

Detta är budgeten som går
att använda till ytterligare
investeringsprojekt 2018
inom:
Utbildningsförvaltningen

Beviljad
2018
Möbler
Kronom
agasinet
Beviljad
2018
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ojekt

Kommentar

Summa
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Investeri
ngsplan
2018

Utfall
Apr 2018

Prognos
2018

Avvikels
e 2018

440

123

440

0

Investeri
ngsplan
2018

Utfall
Apr 2018

Prognos
2018

Avvikels
e 2018

0

0

0

0

350

0

350

0

100

0

100

0

450

0

450

0

Investeri
ngsplan
2018

Utfall
Apr 2018

Prognos
2018

Avvikels
e 2018

0

0

0

0

310

0

0

310

310

0

0

310

4.5.7 Socialförvaltningen
Investeringspr
ojekt
Socialfö
rvaltnin
gen
Beviljad
2018
Larmsys
tem
Ekbacka
5,6

Kommentar

Detta är budgeten som går
att använda till ytterligare
investeringsprojekt 2018
inom: Socialförvaltningen

Inköp av larmsystem till
Ekbacka 5,6 pågår

Beviljad
2018
Gardiner
Höken
Beviljad
2018
Summa

4.5.8 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspr
ojekt
Samhäll
sbygnad
sförvalt
ningen
Beviljad
2018
Mätutru
stning
SBN
Beviljad
2018

Kommentar

Detta är budgeten som går
att använda till ytterligare
investeringsprojekt 2018
inom:
Samhällsbyggnadsförvalt
ningen

Mätutrustningen leasas ett
år till, kostnader ligger i
driften.

Summa

4.6
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4.7 Noter
Noter (tkr)
Not 1: Verksamhetens intäkter

Kommun
2018-04-30

2017-04-30

Intäkter enligt driftredovisning

55 630

63 693

Avgår: interna intäkter

-2 576

-2 433

Justering för externredovisning

-6 153

-2 609

Summa verksamhetens intäkter

46 901

58 651

Not 2: Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisning

2018-04-30

2017-04-30

-271 376

-261 441

Avgår: kapitalkostnader

7 577

6 771

Avgår: interna kostnader

2 576

2 433

Justering för externredovisning

5 590

-14 985

-255 633

-267 222

Summa verksamhetens kostnader

Not 3: Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan

2018-04-30
-7 577

-6 771

0

0

-7 577

-6 771

Nedskrivningar
Summa avskrivningar

Not 4: Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

2017-04-30

2018-04-30

2017-04-30

151 448

147 091

Korrigering av slutavräkning 2015; 85 kr per inv (10 684
1 nov 2014)

0

295

Prognos slutavräkning 2016, -206 kr per inv (10658 1
nov 2015)

0

-1 256

Korrigering av slutavräkning 2016; -153 kr per inv (10
658 1 nov 2015)

-1 209

0

Prognos slutavräkning 2017, -204 kr per inv (10860 1
nov 2016)

166

0

150 405

146 130

Summa skatteintäkter

Not 5: Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämning LSS
Fastighetsavgift
Tillfälligt generellt statsbidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning
Kommunfullmäktige
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2018-04-30

2017-04-30

48 920

50 094

1 115

1 115

569

-35

-3 044

-3 077

5 436

4 730

16 409

13 636

2 931

4 507

72 335

70 968
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Not 6: Finansiella intäkter
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Kommun

2018-04-30

Räntor på likvida medel

2017-04-30
3

8

Aktieutdelning

1 943

929

Borgensavgift

1 099

1 097

Summa finansiella intäkter

3 045

2 033

Not 7: Finansiella kostnader
Kostnadsräntor

2018-04-30
-1 817

-1 721

0

0

-31

-66

-1 849

-1 787

Ränta pensionsskuld
Bankkostnader
Summa finansiella kostnader

Not 8: Immateriella Anläggningstillgångar

2017-04-30

2018-04-30

2017-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden

0

0

Årets nyanskaffningar

0

0

0

0

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

Utgående bokfört värde

0

0

Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Avyttringar och utrangeringar

Not 9: Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2018-04-30

2017-12-31

Mark
Ingående anskaffningsvärden

7 576

7 276

Årets nyanskaffningar

0

300

Avyttringar och utrangeringar

0

0

7 576

7 576

0

0

7 576

7 576

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde
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Kommunens räkenskaper

Kommun

Byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden

723 768

684 131

5 878

39 637

Omklassificering

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

729 646

723 768

-306 630

-289 381

-6 014

-17 017

Årets nedskrivning

0

-232

Omklassificering

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

-312 644

-306 630

417 002

417 138

Ingående anskaffningsvärden

7 824

6 224

Årets nyanskaffningar

1 700

1 600

0

0

9 524

7 824

434 102

432 538

Årets nyanskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

Pågående nyanläggning

Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående bokfört värde

Not 10: Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden

2018-04-30

2017-12-31

130 878

126 704

346

4 174

Omklassificering

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

131 224

130 878

-119 231

-116 645

-919

-2 586

Årets nedskrivning

0

0

Omklassificering

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

-120 150

-119 231

Årets nyanskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar
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Kommunens räkenskaper

Kommun

Finansiell leasing
Ingående balans

2 839

3 286

91

1 472

Årets avskrivning

-644

-1 919

Utgående balans

2 286

2 839

13 360

14 486

Årets nyanskaffning

Utgående bokfört värde

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar

2018-04-30

2017-12-31

Aktier i Borgholm Energi AB

3 100

3 100

Övriga andelar

1 736

1 742

Kommuninvest

9 613

9 613

Redovisat värde vid årets slut

14 449

14 455

Summa anläggningstillgångar

461 912

461 479

Not 12: Fordringar

2018-04-30

2017-12-31

Kundfordringar

3 730

4 097

Ersättning för mervärdesskatt

3 279

6 128

Interimsfordringar FTB

13 445

17 468

Interimsposter

97 439

94 332

2 583

1 217

0

0

575

580

121 051

123 822

Fordringar hos staten
Slutavräkning
Övriga fordringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 13: Kassa och bank

2018-04-30

Likvida medel

7

10

72

75

46 004

68 097

338

338

46 421

68 520

Handkassor
Bankkonto
Södra medlemskonto
Summa

Not 14: Eget kapital

2017-12-31

2018-04-30

2017-12-31

Eget kapital
Ingående eget kapital
Byte av redovisningsprincip
Periodens /årets resultat
Utgående eget kapital
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0
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-12 167
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Not 15: Avsättning för pensioner

Kommunens räkenskaper

Kommun

2018-04-30

2017-12-31

Avsättningen
Ingående avsättning

18 624

16 816

-366

-993

Nyintjänad pension

657

2 061

Ränte- och basbeloppsuppräkning

138

275

Förändring av löneskatten

159

353

0

0

224

112

19 436

18 624

99%

99%

Pensioner och liknande

8 487

8 344

Övriga pensioner och liknande

6 063

5 748

Särskild avtalspension, visstidspension mm

1 091

896

15 641

14 988

3 795

3 636

19 436

18 624

4

4

Pensionsutbetalningar

Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående avsättning

Aktualiseringsgrad

Specifikation - Avsatt till Pensioner

Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

Not 16: Långfristiga skulder
Ingående låneskuld

2018-04-30

2017-12-31

259 334

259 334

Nyupplåningar under året

0

0

Årets amortering

0

0

259 334

259 334

259 334

259 334

Långfristig skuld finansiell leasing

1 133

1 438

Skuld investeringsbidrag

1 687

1 742

Summa

262 154

262 514

Summa långfristiga skulder

262 154

262 514

Utgående låneskuld

Långfristiga skulder
Kommuninvest
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Kommunens räkenskaper

Kommun

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta

0,86%

1,00%

1,04

1,19 år

1 år

68%

58%

2-3 år

17%

27%

3-5 år

15%

15%

Genomsnittlig räntebindningstid
Lån som förfaller inom:

Not 17: Kortfristiga skulder

2018-04-30

2017-12-31

Semesterlöneskuld

25 077

25 077

Interimsposter

19 635

33 090

Källskatt

7 009

7 080

Pensioner, individuell

5 400

15 583

11 738

19 930

8 489

8 549

0

0

Kortfristig skuld till staten

1 043

3 846

Övriga kortfristiga skulder

6 515

4 176

226

444

3 870

3 743

89 001

121 517

Leverantörsskulder
Arbetsgivaravgift
Skulder till Staten

Moms
Kortfristig skuld finansiell leasing
Summa

Not 18: Borgensåtaganden m m
Borgholm Energi AB
Folkets Hus
Summa

2018-04-30

2017-12-31

489 209

491 061

28

48

489 237

491 109

185 615

182 546

45 030

44 286

230 645

226 831

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser
Löneskatt
Summa

Ansvarsförbindelsen

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland
skulderna
eller avsättningarna och som inte heller har täckning
i
pensionsstiftelses förmögenhet.
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Noter (tkr)

Kommun

Ingående ansvarsförbindelse

226 831

234 696

Nyintjänad pension

3 714

-1 521

Ränte- och basbeloppsuppräkning

1 497

4 565

0

1 615

1 112

-1 600

-3 254

-9 388

745

-1 536

230 645

226 831

99%

99%

Nya förpliktelser under året

Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Pensionsutbetalningar
Förändring av löneskatten
Utgående ansvarsförbindelse

Aktualiseringsgrad

Not 19: Leasing

2018-04-30

2017-12-31

Finansiell leasing bilar
Totala leasingavgifter

1525

3067

Nuvärde minimileasingavgifter

2286

2839

Därav förfall inom 1 år

3870

3743

Därav förfall inom 1-5 år

1133

1438

Not 20: Kommuninvest
Borgholms kommun har i juni månad 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288
kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på
de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.Vid en
uppskattning av den finansiella effekten av Borgholm kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor.
Borgholm kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 676 667 485 kronor och
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 691 455 356 kronor.

4.8 Redovisnings- och värderingsprinciper
Tertialbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat
innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
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Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av
verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive
post i resultaträkningen, balansräkningen och i kassaflödesanalysen.
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och
överstiger 1,0 mkr.

4.8.1 Intäkter
Redovisning av skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s aprilprognos
cirkulär 18:18 i enlighet med rekommendation RKR 4.2.
Redovisning av intäkter
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den
period uthyrningen avser, ränteintäkter i den takt som tillgången förräntas samt
erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

4.8.2 Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten
görs emellertid inga avskrivningar.
Avskrivningstider
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs.
Tillgångar skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriell tillgång 0 år
IT utrustning 3 år
Kommunbilar 5 år
Inventarier 10 år
Byggnader 33 år
Hamnar 50 år
Övriga maskiner och inventarier 20 år
För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där
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varje komponents värde uppgår till minst 45 500 kr tillämpas
komponentavskrivning.
För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal till exempel leasing används den
verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.
För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 45 500 kronor och en
nyttjandeperiod understigande tre år görs en mer individuell bedömning av
nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från kommunens normala
avskrivningstider.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på
att det är nödvändigt till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften,
organisationsförändringar. Normalt omprövas dock inte tillgångars
nyttjandeperiod om avskrivningstiden är tre år eller lägre och det bokförda
restvärdet understiger 45 500 kronor.
Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella
belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.
Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre återspeglar tillgångens
förbrukning och tillgången har ett värde som överstiger 45 500 kronor.
Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod
om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger
gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett helt
prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella
tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

4.8.3 Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Om en nedskrivning eller återföring har gjorts efter prövning, ska följande
upplysningar lämnas för varje tillgång:



Beloppet som påverkat resultatet under perioden.
Upplysning om slag av den tillgång som varit föremål för nedskrivning
eller återföring.
 De händelser eller omständigheter som lett till nedskrivningen eller
återföringen.
 Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljnings värde
eller anpassat användningsvärde.
 Hur återvinningsvärdet fastställts.
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i
kommunen är beräknade enligt RIPS17 med tillämpning av RKR 17.2.
Förpliktelser för särskilda avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS17
är nuvärdes beräknade med en kalkylränta på 0,7 procent. För avtal med
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samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid
bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen
samordning kommer att ske.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som
avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som
inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.
Redovisning av hyres-/leasingavtal
Leasingavtal för bilar redovisas som finansiell leasing eftersom värdet totalt för
tillgångskategorin är väsentligt.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 193

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-12

191-219

Dnr 2017/4-002 KS

Anvisning av medel, färdigställande och asfaltering av väg i Sandvik
I tjänsteskrivelse 2018-06-05 föreslår kommunledningskontoret att den aktuella vägen färdigställs.
Av skrivelsen framgår att 2003 antogs en ny detaljplan som möjliggjorde fastighetsbildning för fyra nya fastigheter i Sandvik. Även om kommunen ej är
huvudman för allmän plats inom detaljplanen så var Borgholms kommun exploatör och säljare till de fyra nya fastigheterna.
Enligt köpekontrakt daterat 2002-06-07, §10 Övriga villkor - ska säljaren
(Borgholms kommun) anlägga väg, samt tillse att kommunalt vatten och avlopp finns vid tomtgräns på tillträdesdagen.
Köparen till en av fastigheterna hemställer nu att Borgholms kommun i egenskap av säljare fullföljer sina skyldigheter samt därutöver anordnar en vändplan i likhet med vad kommunen tidigare gjort i det motsvarande läget för
grannfastigheten i änden av Kvarngatan.
Servicechefen för gata/park föreslår att vägen färdigställs fram till fastighetsgränsen i enlighet med den del av vägen som redan är färdigställd och asfalterad. Samt att anlägga en vändplan då detta ligger helt i linje med kraven
från renhållning, förslagsvis genom en hårdgjord/grusad yta som smälter in
bra i den kringliggande miljön.
En uppskattad totalkostnad är 65 000 kr +/- 15%
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdrar till kommunchefen att av Gata/Park beställa arbetet för att färdigställa och asfaltera vägen till fastigheten Persnäs-Sandvik 1:68.

att

uppdrar till kommunchefen att av Gata/Park även beställa arbetet för
att anlägga en vändplan med hårdgjord/grusad yta.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vidare kommunstyrelsen
att

anvisa medel, totalkostnad om cirka 65 000 kr +/- 15%, för ett genomföra ovanstående beslut beslut.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-06-18
Jens Odevall, 0485-88010
jens.odevall@borgholm.se

Kompletterande opinionsunderökning – ”Öland en
kommun?”
Förslag till beslut
Att medfinansiera kompletterande opinionsunderökning med 32,5 tkr
Att finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för utredningar 1100-2301

Sammanfattning av ärendet
Styrgruppen för ”Öland en kommun?” har beslutat att genomföra en
kompletterande opinionsundersökning då det vid de offentliga mötena det
varit relativt få medborgare och medelåldern varit hög. De redovisar att
diskussionerna vid möten har varit bra och vi har haft en mycket bra
pressbevakning. Vidare att det sannolikt finns en hög medvetenhet bland
medborgarna om att projektet pågår, men det finns en hög tröskel till att
dels komma på mötena och dels lämna in synpunkter. Det vore därför
mycket värdefullt att fånga upp medborgarnas synpunkter i en
kompletterande undersökning, inte minst för fånga de yngre och
barnfamiljernas synpunkter. Förslaget innebär att 12.500 vykort skickas ut
till hushållen där de erbjuds möjlighet att lämna synpunkter i en
professionellt utformad men enkel webbenkät. Den beräknade kostnaden
inklusive analys av enkäten beräknas till ca 125 tkr varav regionen
medfinansierar 50%. Återstår egen finansiering med 50% varav vardera
kommun föreslås ta hälften vardera, dvs drygt 30 tkr per kommun.

Jens Odevall
Kommunchef

Beslut ska skickas till
Budgetchef Linda Kjellin
Projektledare Stefan Carlsson
Mörbylånga kommun

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

kommun@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Torget
Östra Kyrkogatan 10

0485-880 00 vx

0485-129 35

650-5044

10 85 00-0

212000-0795
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 194

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-12

191-219

Dnr 2018/135-049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; laddstolpar Ekbacka
I tjänsteskrivelse 2018-05-15 föreslår ekonomiavdelningen att medel anvisas från investeringsbudget 2018 infrastruktur till projekt Laddstolpar Ekbacka för att kunna sätta igång med projektet laddstolpar till hemtjänst på Ekbacka.
I det löpande arbetet kring att ersätta fossila bränslen i våra transporter till
mer miljövänliga transportmedel har nya elbilar beställts till hemtjänsten på
Ekbacka. För att effektivt kunna utnyttja dessa bilar måste även laddstolpar
finns på plats. Laddstolparna som undersökts och som lämpar sig bäst i detta
fall är modellen modell GARO LS4, 2 Uttag Typ 2 á 22 kW. Fyra (4) stycken
laddstolpar behövs till Ekbackas parkering. De fyra (4) laddstolparna gör att
totalt åtta (8) stycken bilar kan laddas samtidigt då det är två (2) uttag på vardera stolpe. Laddstolparna kommer vara utrustande med serieladdnings
funktion, vilket innebär att en effektivare energibalansering kan ske. Serieladdningen sker automatiskt beroende på bilarnas batterinivå.
I samband med projektet har bidrag sökas hos naturvårdsverket där bidragsdelen uppgår till 50 % av de totala kostnaderna.
Total kostnad för projektet inklusive markarbete, eldragningen och själva
laddstolparna beräknas vara 400 000 kr.
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-11-20 § 180 delegerat till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa 400 tkr från investeringsbudgeten 2018 projekt Infrastruktur till
projektet Laddstolpar Ekbacka för att kunna sätta igång med projektet.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 195

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-12

191-219

Dnr 2018/135-049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; Ventilation Borgholms Sporthall
I tjänsteskrivelse 2018-06-05 föreslår ekonomiavdelningen att medel anvisas från investeringsbudget 2018 fastigheter upprustning till projektet Ventilation Borgholms Sporthall.
Syftet med projektet är att säkerställa en god ventilation för att bidra till en
bra arbetsmiljö för både elever och personal som vistas i fastigheten. Ett av
målen för projektet är att kunna förbättra luftflödet samt anpassa driften till
verksamheten med hjälp av styrsystem. Ombyggnationen kommer att medföra en säkrare drift av anläggningen samt underlätta för underhåll och skötsel
av systemet, vilket i kommer att leda till energibesparingar.
Nuvarande anläggning är installerad år 1969 och har sedan länge passerat
sin tekniska livslängd. Den nya ventilationsanläggningen kommer även vara
mer energieffektiv. Vid installation av ett nytt ventilationssystem förväntas
energibesparingen bli: 71 500 kWh/år
I samband med projektet har bidrag hos boverket sökts. Det potentiella bidraget ligger på 25 % av totalkostnaden.
Arbetsprocessen
Etapp 1, våren 2018
1) Borttagning av de befintliga kylaggregaten på taken inkluderad tömning på
köldmedie samt bortkoppling av tillhörande kanalsystem och elinstallationer.
2) Nästa steg i processen är att efter kylanläggningen är demonterad fort sätta med att lägga om taket som idag är väldigt torrt.
Etapp 2, Sommar/höst 2018
1) Större delen av projektet kommer utföras under sommaren/hösten 2018.
Under denna etapp kommer tre (3) stycken nya ventilationsaggregat att
monteras där samtliga har värmeåtervinning och intern styr. Ett (1) stort
aggregat kommer att monteras i extern väderskydd, detta aggregat förser
sporthallen och styrs på CO2 samt närvarogivare. De två (2) återstående
aggregaten kommer betjäna omklädningsrummen och styrs istället på
tidskanal. Denna lösning ger en god komfort samt är energieffektiv och
anpassningsbar till verksamheten.
2) Efter färdig installation kommer anläggningen injusteras och OVK besiktas.
Total kostnad för projektet Ventilation Borgholm sporthall = 2 000 000 kr
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-11-20 § 180 delegerat till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-12

191-219

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa 2 mkr från investeringsbudgeten 2018 fastigheter upprustning
till projektet Ventilation Borgholms sporthall.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 196

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-12

191-219

Dnr 2018/135-049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; Takarbete
Ölandslego
I tjänsteskrivelse 2018-05-15 föreslår ekonomiavdelningen att medel anvisas från investeringsbudget 2018 fastigheter upprustning akut underhåll till
projekt Takläggning Ölandslego.
I det löpande arbetet kring att rusta upp Borgholms kommuns fastigheter föreslår fastighetsavdelningen renovering av taket på Ölandslego. Taket är i
väldigt dåligt skick och när det regnar så läcker det in i byggnaden. Taket behöver tätas för att återställas till ursprungligt skick.
Total kostnad för projektet beräknas uppgå till 275 tkr.
Kommunfullmäktige har i beslut 2017-11-20 § 180 delegerat till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa 275 tkr från investeringsbudgeten 2018 fastigheter upprustning
akut underhåll till projektet Takläggning Ölandslego.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 198

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-12

191-219

Dnr 2018/110-106 KS

Bildande av kommunförbundet Kalmar län
I tjänsteskrivelse 2018-06-07 redogör kommunchef Jens Odevall för ärendet och föreslår att förslaget att bilda Kommunförbundet Kalmar län godkänns.
Den 1 januari 2019 bildas regionkommunen ”Region Kalmar län”. Regionkommunen kommer att ha ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna men
inte utgöra samverkans- och intresseorgan för länets primärkommuner. Därför har kommunerna genom primärkommunala nämnden, kommit överens
om att bilda ett kommunförbund – ”Kommunförbundet Kalmar län”. Kommunförbundets uppgift ska vara att tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan mellan kommunerna samt att åt kommunerna svara för vissa uppdrag
med särskild finansiering, där beslut tas i särskild ordning.
Kommunförbund kommer bildas vid ett konstituerande möte 23 augusti 2018
under namnet Kommunförbundet Kalmar län, som egen juridisk person.
Verksamheten startar aktivt 1 januari 2019 efter att Regionförbundet i Kalmar
län har upphört.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna förslaget att bilda Kommunförbundet Kalmar län.

att

Borgholms kommun går med som medlem i Kommunförbundet Kalmar län.

att

tillstyrka stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.

att

utse kommunstyrelens ordförande som kommunens ombud och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som personlig ersättare till det
konstituerande förbundsmötet och nominerar kommunstyrelsens ordförande som styrelseledamot och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som personlig ersättare för tiden fram till det första förbundsmötet i den nya mandatperioden 2019-2022.

att

medlemsavgiften till kommunförbundet ska vara kostnadsneutral med
den andel av vad Borgholms kommun idag betalar som medlemsavgift till Regionförbundet.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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2018-05-08
Kommunerna i Kalmar län

Beslut att bilda Kommunförbundet Kalmar län
Inledning
Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund. Verksamheten planeras starta
den 1 januari 2019. Ett konstituerande möte ska genomföras den 23 augusti 2018 i
samband med regionförbundets primärkommunala nämnds möte. Dessförinnan behöver
respektive kommun ha fattat beslut avseende sitt medlemskap. Beslut från respektive
kommun bör inkomma till ansvarig handläggare senast den 30 juni 2018.
Förslag till beslut i respektive kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige i [Kommun] godkänner förslaget att bilda Kommunförbundet
Kalmar län.
2. Kommunfullmäktige beslutar att [Kommun] går med som medlem i Kommunförbund
Kalmar län.
3. Kommunfullmäktige tillstyrker stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.
4. Kommunfullmäktige utser [Namn] som kommunens ombud och [Namn] som
personlig ersättare till det konstituerande förbundsmötet och nominerar [Namn] som
styrelseledamot och [Namn] som personlig ersättare för tiden fram till det första
förbundsmötet i den nya mandatperioden 2019 – 2022.
Förbundsmöte och styrelsemöte är två olika möten. Ombud och styrelseledamot är två
olika roller.
Bakgrund
Inför bildandet av en regionkommun ”Region Kalmar län” gav primärkommunala
nämnden ett utredningsuppdrag till Kent Johansson. Uppdraget formulerades som att i
dialog med företrädare för kommunerna föreslå vilka uppdrag, vilka frågor, som ska
hanteras inom ramen för ett kommunalt intresseorgan i Kalmar län.
Kent Johansson har i sin rapport ”Kommunförbund Kalmar län – underlag och förslag för
kommande beslut”, daterad den 11 oktober 2016, presenterat ett underlag och förslag för
bildandet av Kommunförbundet Kalmar län. Av rapporten framgår att när
regionkommunen bildas, med ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, så kommer
regionkommunen inte att vara samverkans- och intresseorgan för länets primärkommuner.
Primärkommunala nämnden har i överläggningar sett behovet av ett organ för samverkan
och intressebevakning i frågor utöver de regionala utvecklingsfrågorna.
Mot bakgrund av Kent Johanssons rapport beslutade primärkommunala nämnden under
§ 45 den 21 oktober 2016 att ”presidiet får i uppdrag att utifrån rapporten, utarbeta ett
1/4

83
beslutsunderlag med stadgar, reglemente, budget och befattningsbeskrivningar för ett
kommande kommunförbund. Till det vidare utredningsarbetet bör knytas experter samt
jurister från exempelvis SKL. Nämnden poängterar vikten av att det vidare
utredningsarbetet sker omgående och att en handling som underlag för beslut i respektive
kommun tas fram snarast. Bildandet av ett kommunförbund i Kalmar län ska vara klart
senast juni 2018.”
Presidiet knöt till sig en arbetsgrupp bestående av kommundirektör Annette Andersson,
Kalmar kommun och kommunchef Carolina Leijonram, Vimmerby kommun. Till sin hjälp
har Annette och Carolina utsett Therese Jigsved, kanslijurist i Vimmerby kommun och
Anders Saur, verksamhetsutvecklare i Kalmar kommun.
För att stärka processen inför bildandet av ett kommunförbund utsågs en
rekryteringsgrupp som fick mandatet att anställa en chef till det kommande
kommunförbundet. Det beslutades att fr. o. m. 1 mars 2018 anställa Johan Engdahl som
förbundschef och tjänsten är initialt placerad vid Regionförbundet i Kalmar län. Efter
registreringen av kommunförbundet så övergår tjänstens placering till Kommunförbundet
Kalmar län.
Kommunförbundets uppdrag och innehåll
Ett kommunförbund ska bildas vid konstituerande möte den 23 augusti 2018 under
namnet Kommunförbundet Kalmar län, som egen juridisk person. Det är alltså inget
kommunalförbund dit myndighetsutövning kan föras. Kommunförbundet ska främst ses
som ett intresseorgan för kommunerna. Verksamheten startar aktivt 1 januari 2019 efter att
Regionförbundet i Kalmar län har upphört.
Kommunförbundets uppgift ska vara att tillvarata kommunernas intressen, främja
samverkan mellan kommunerna samt att åt kommunerna svara för vissa uppdrag med
särskild finansiering och där beslut tas i särskild ordning.
Kommunförbundets organisation ska utformas för att stödja ett bra samspel och
samverkan med kommunernas politiska företrädare, kommunchefer och kommunala
tjänstemän, samt företräda kommunerna i frågor där så beslutats.
Kommunförbundet ska ledas av en styrelse. Förbundets styrelse utövar ledningen av
förbundets verksamhet samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen ska bestå av 12
ledamöter och 12 personliga ersättare. Varje medlemskommun ska vardera nominera en
ledamot och en personlig ersättare. Fram till ordinarie förbundsmöte 2019 är föreslaget att
regionförbundets primärkommunala nämnd fungerar som interimstyrelse för
kommunförbundet.
Styrelsen utses av ordinarie förbundsmöte för hela mandatperioden.
För att ge styrelsen legitimitet och förankring i medlemskommunerna, föreslås att
kommunstyrelsens ordförande eller person i annan lämplig position utses som ledamot.
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Verksamhetsområden
Här följer en kort beskrivning av de verksamheter som ingår när kommunförbundet startar
sin verksamhet den 1 januari 2019. Kommunförbundet kommer att ha ett kansli bestående
av förbundschefen och 2-3 personer.
Med utgångspunkt från överenskommelser och beslut tagna i särskild ordning genomförs
tidsbestämda uppdrag och projekt med egen finansiering som varierar över tid. Från
regionförbundet följer ett antal projekt och uppdrag som fortlöper eller där separata beslut
ska till under 2018. Dessa är i dagsläget utvecklingsledare med uppdrag från kommunernas
socialtjänster, Kompass - Kommunal praktisk samverkan socialtjänsten Kalmar län, LUPPLokal uppföljning av ungdomspolitiken, Samhällsorientering för nyanlända, CaSypot Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation, Vi blir fler Integration, Kompetens och Organisation (IKO), och Samverkan leder till arbete.
AV-media är ett regionalt medie- och kompetenscentrum för pedagogisk IT-användning
och digitalisering för skola och förskola.
Kurs- och konferensverksamhet som anordnar utbildningar där gemensamma kommunala
behov finns.
Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedels- och
hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. Tillsynsmyndigheterna finns i länens
kommuner och på länsstyrelserna
I samband med regionförbundets avveckling sker en verksamhetsövergång enligt
LAS § 6 b från regionförbundet till kommunförbundet. Verksamhetsövergången omfattar i
dagsläget sammanlagt 22 personer i områdesgruppen Befolkning och välfärd, AV-Media,
Miljösamverkan Sydost, samt Kurs och konferens.
Värdkommun
Kalmar kommun ska vara värdkommun och bistå kommunförbundet med olika
administrativa tjänster framförallt inom ekonomi, HR och IT. Närmare överenskommelse
avseende detta kommer att tas fram under hösten 2018. Övriga uppgifter, uppdrag och
olika projekt kan efter överenskommelser fördelas mellan kommunerna.
Medlemsavgift och avgifter
I Kent Johanssons utredning föreslås att 6 av de 16 miljoner kronor, som kommunerna
betalade till regionförbundet i medlemsavgift för kanslikostnader år 2016, är en lämplig
nivå för uttag av avgift för att finansiera kommunförbundets kansli. Omräknat till 2019 års
nivå så är summan för kommunernas kanslikostnader 6,8 miljoner kronor.
Medlemskommun ska betala årsavgift till förbundet.
Förbundsavgiftens storlek fastställs varje år av förbundsmötet.
Förbundets styrelse får besluta att särskilda avgifter får tas ut för tjänster som förbundet
tillhandahåller.
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Konstitutionerande förbundsmöte
Ett konstitutionerande förbundsmöte föreslås att genomföras 23 augusti 2018. Mötet sker i
samband med PKN:s möte med de av kommunerna utsedda ombuden. Vid mötet ska
stadgarna antas, tre revisorer samt en valberedning bestående av tre ledamötet utses och en
styrelse väljas för tiden fram till nästa förbundsmöte som sker i början av nästa
mandatperiod 2019 – 2022.
Styrelsemöte
Ett styrelsemöte ska därefter genomföras den 23 augusti med val av ordförande och vice
ordförande. Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande (§ 7). Styrelsen
beslutar om sammanträdesplan, rutiner för kallelser och protokoll (§8).
Beslut ska även fattas om vem/vilka som tecknar föreningens firma. Besluten gäller för
tiden fram till nästa förbundsmöte.

Ansvarig handläggare:
Johan Engdahl 0480-615 71
johan.engdahl@rfkl.se
Primärkommunala nämndens presidie
Tomas Kronståhl(S)

Henrik Yngvesson(M)

Bilagor
1. Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län
2. Kommunförbund Kalmar Län, underlag och förslag för kommande beslut. (Rapport
från Kent Johansson daterad den 11 oktober 2016.)
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1
Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län
Ändamål och medlemskap
§1
Kommunförbundet Kalmar län är en intresseorganisation för Kalmar läns
primärkommuner med uppgift att tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan
mellan kommunerna samt åt kommunerna svara för vissa uppdrag.
Kommunförbundet Kalmar län är en ideell förening och kallas nedan för förbundet.
Förbundet är ett offentligrättsligt organ och ska följa offentlighetsprincipen.
Förbundet ska samverka med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i frågor
av gemensamt intresse samt med övriga kommuner för att främja förbundets
ändamål.
§2
Berättigade till medlemskap är primärkommunerna i Kalmar län.

Verksamhetsår och räkenskapsår
§3
Verksamhetsår och räkenskapsår för förbundet är 1 januari till 31 december, dvs.
kalenderår.

Förbundskansli
§4
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under styrelsen handha förbundets
administration och ombesörja dess löpande verksamhet.
Förbundskansliet leds av en förbundschef som svarar inför styrelsen för förbundets
löpande förvaltning.

Styrelse
§5
Förbundets styrelse utövar ledningen av förbundets verksamhet och har insyn i övriga
organ samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen har sitt säte i Kalmar kommun,
Kalmar län.
§6
Styrelsen ska bestå av 12 ledamöter och 12 personliga ersättare. Varje medlemskommun
ska vardera nominera en ledamot och en personlig ersättare.
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Styrelsen utses av ordinarie förbundsmöte för hela mandatperioden, dvs. till det första
ordinarie förbundsmötet efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägde
rum.
§7
Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande för den tid valet av styrelse
avser. Fram till dess att ordförande är vald får den ledamot i styrelsen som är äldst agera
ordförande.
Avgår ordförande eller vice ordförande under mandatperioden utser styrelsen inom sig ny
ordförande eller vice ordförande.
Avgår ledamot eller ersättare har styrelsen rätt att adjungera person till styrelsen fram till
att ny ledamot eller ersättare har valts. Förslag till adjungerad person lämnas av den
kommunen som den avgående ledamoten eller ersättaren representerade.
§8
Styrelsen sammanträder de tider som styrelsen beslutar samt när ordföranden eller minst en
tredjedel av ledamöterna begär att sammanträde ska äga rum.
Vid styrelsemöte förs protokoll.
Ordföranden ansvarar för att kallelse till styrelsemöte skickas ut. Styrelsen får själv besluta
om rutiner för kallelse och protokoll till styrelsemöte.
§9
Ersättare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden och ska alltid
underrättas om dessa.
Vid ledamots förhinder eller avgång kallas ersättare att tjänstgöra som ledamot.
§ 10
Styrelsen är beslutför då fler än hälften (7) av ledamöterna är närvarande.
§ 11
Styrelsen kan utse beredningar eller andra organ för verkställighet och beredning.
Styrelsen ansvarar för tillsättning av förbundschef.

Förbundsmöte
§ 12
Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess verksamhet genom
förbundsmöten.
Förbundsmöte genomförs årligen innan utgången av april månad på tid och plats som
bestäms av styrelsen. Vid förbundsmöte förs protokoll.
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Vid det första ordinarie förbundsmötet året efter det år då allmänna val till
kommunfullmäktige ägt rum sker val av styrelse, revisorer och valberedning för hela
mandatperioden. Vid andra förbundsmöten sker eventuella fyllnadsval.
Förbundets styrelse ansvarar för att kallelse till förbundsmötet går ut till kommunerna i god
tid. Föredragningslista med därtill hörande handlingar ska skickas till ombuden senast 14
dagar före förbundsmötet.
Följande ärenden ska behandlas vid det årliga förbundsmötet:
 Upprop


Val av presidium för förbundsmötet



Val av två justerare och två rösträknare



Genomgång och godkännande av årsberättelse för föregående år



Genomgång av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen



Fastställande av verksamhetsplan och budget.



Fastställande av kommunernas medlemsavgift.



Valärenden



Motioner och interpellationer



Övriga ärenden

Förbundsmöte behandlar av styrelsen framlagda förslag samt motioner och interpellationer.

Extra förbundsmöte
§ 13
Extra förbundsmöte hålls enligt beslut av ordinarie förbundsmöte eller då förbundets
styrelse finner det påkallat. Extra förbundsmöte ska hållas om minst en tredjedel av
medlemmarna eller revisorerna begär det.

Val av ombud
§ 14
Varje medlemskommun utser ett ombud vardera inför det år som följer efter året då
allmänna val till kommunfullmäktige senast ägde rum.
Ombud utses för samma mandatperiod som gäller för ledamot i kommunens nämnder.
För samma period utses personlig ersättare för ombud.
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Motion
§ 15
Motion kan väckas av ombud eller tjänstgörande ersättare och ska ha kommit in till
styrelsen senast två månader innan förbundsmötet.
Styrelsen ska till förbundsmötet avge utlåtande över motion med förslag till beslut.
Vid extra förbundsmöte är motionsrätten begränsad till ärende som föranlett mötet.
Styrelsen bestämmer motionstiden.

Interpellation
§ 16
Vid förbundsmöte får ombud eller tjänstgörande ersättare ställa interpellationer som ska
besvaras av styrelsens ordförande eller, på uppdrag av ordföranden, av en tjänsteman.
Interpellationen ska ha kommit in senast två veckor före förbundsmötet. Vid extra
förbundsmöte är interpellationsrätten begränsad till ärende som föranlett mötet.

Regler vid omröstning
§ 17
Vid omröstning inom organ som regleras i dessa stadgar gäller enkel majoritet om inte
annat anges i dessa stadgar.
Omröstning sker öppet med undantag för omröstning vid val som ska ske med slutna
sedlar.
Vid lika röstetal avgörs ärendet genom ordförandes utslagsröst. Gäller ärendet valfrågor
avgörs ärendet genom lottning.

Revisorer
§ 18
Vid det första ordinarie förbundsmötet väljs minst tre revisorer för granskning av
förbundets förvaltning och räkenskaper.
En av revisorerna utses att vara sammankallande.
Revisorerna utses för hela mandatperioden, dvs. till det första ordinarie förbundsmötet
efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum.
En auktoriserad revisor eller godkänd revisor ska anlitas som sakkunnigt biträde.
Revisionen ska utföras enligt revisionslagen.
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Revisorerna ska årligen avge revisionsberättelse över verkställd granskning och ta ställning
till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 19
Ombud vid förbundsmöte, ledamot eller ersättare i styrelsen eller tjänsteman inom
förbundet får ej väljas till revisor.

Valberedning
§ 20
Valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens uppdrag är att förbereda
valärenden. En i valberedningen utses att vara sammankallande.

Ersättningar för förtroendeuppdrag
§ 21
Respektive medlemskommun betalar arvode till ombuden samt styrelsens ledamöter och
ersättare enligt sina bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.
Ersättning till revisorerna och till styrelsens ordförande och vice ordförande utgår från
förbundet enligt bestämmelser som fastställs på förbundsmöte.

Firmateckning
§ 22
Styrelsen beslutar om tecknande av förbundets firma.

Avgifter till förbundet
§ 23
Medlemskommun ska betala årsavgift till förbundet.
Förbundsavgiftens storlek fastställs varje år av förbundsmötet.
§ 24
Förbundets styrelse får besluta att särskilda avgifter får tas ut för speciella tjänster som
förbundet tillhandahåller.
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Medlemskapets upphörande
§ 25
Utträde ur förbundet får äga rum endast vid slutet av kalenderår. Begäran härom
ska göras skriftligen till styrelsen senast den 31 december året dessförinnan.
Utträdande medlem får ingen ersättning för andel i kommunförbundets tillgångar.
Särskilda regler gäller för Kommunernas Hus AB enligt § 27 i dessa stadgar.
Uteslutning av medlem, som icke fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar, förutsätter
beslut av förbundsmöte.
Utesluten medlem får ingen ersättning för andel i kommunförbundets tillgångar.
Särskilda regler gäller för Kommunernas Hus AB enligt § 27 i dessa stadgar.

Upplösning av förbundet
§ 26
Beslut om upplösning av föreningen fattas med 2/3 kvalificerad majoritet vid två
förbundsmöten med minst två månaders mellanrum.
Vid beslut om upplösning av föreningen ska samtidigt fattas beslut om vem som ska
verkställa upplösning och likvidation.
Efter upplösningen tillfaller föreningens tillgångar medlemskommunerna.

Särskilt om Kommunernas Hus
§ 27
Kommunförbundet Kalmar län äger 100 % av aktierna i Kommunernas Hus i Kalmar AB.
Om Kommunförbundet Kalmar län träder i likvidation eller kommunförbundets tillgångar
av annan anledning ska fördelas mellan medlemmarna, ska aktierna i Kommunernas Hus i
Kalmar AB delas mellan länets 12 kommuner.
Fördelningen ska ske proportionellt efter den grund som gäller för kommunernas avgift till
Kommunförbundet Kalmar län för det år som fördelningen äger rum och som om alla 12
kommunerna i länet fortfarande är medlemmar.

Stadgeändring
§ 28
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Förbundets stadgar antas av förbundsmöte. Ändring av stadgarna görs på ordinarie eller
extra förbundsmöte med 2/3 kvalificerad majoritet.

Ikraftträdande
§ 29
Dessa stadgar träder i kraft 23 augusti 2018.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 137

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-08

131-156

Dnr 2018/127-003 KS

Policy för bygdepeng
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-21 § 156 i samband med godkännande och antagande av vindkraftplanen att en policy för bygdepeng bör arbetas fram.
Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslår 2018-04-17 § 15 kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till policy angående bygdepeng för vindkraft.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta följande Policy för bygdepeng i Borgholms kommun:
Vid etablering av vindkraftverk på kommunal mark eller i vattenområde som är inom Borgholms kommuns gränser ska till miljöfonden i
Borgholms kommun överföras motsvarande 1 % under de fem första
åren av vindkraftverkets faktiska produktionsvärde.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 183

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-04

176-190

Dnr 2018/156-003 KS

Integritetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag
Till dagens sammanträde finns upprättat förslag till integritetspolicy för alla
anställda och förtroendevalda politiker i Borgholms kommun och dess bolag.
Av policyn framgår vad som gäller för behandlingar av personuppgifter i epost, diarie- och verksamhetssystem, register etc.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta integritetspolicy för anställda och förtroendevalda i Borgholms
kommun och dess bolag.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Integritetspolicy

Policy för alla anställda och förtroendevalda politiker,
holms kommun

Borg-

Enligt lag:
”Samtliga anställda, förtroendevalda politiker, personal på kommunala bolag och extern
personal har ett egenansvar att ta reda på och följa de regler och rutiner gällande motsvarande definitioner som återfinns i personuppgiftslagen (1998:204) PuL eller det regelverk,
lag eller förordning som kan komma att ersätta PuL, så som Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende av behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG, på sin förvaltning och nämnd.”
Nedan förklaras kortfattat vad som gäller för behandlingar av personuppgifter under respektive avsnitt.
Dokument- och gallringsplan
 Alla nämnder ska se över sin dokument- och gallringsplan varje år och göra den känd
på förvaltningen. Denna plan är ett viktigt verktyg för att tillgodose hur handlingar behandlas; d v s om handlingen ska bevaras för all framtid eller gallras vid inaktualitet eller
arkivläggning. Planen ska antas av varje nämnd.
E-post
 E-post innehåller personuppgifter. När e-posten är behandlad, ska e-post raderas. Mer
information återfinns i respektive förvaltnings dokument- och gallringsplan samt i den av
kommunstyrelsen beslutade gallringsplan för handlingar av liten eller kortvarig betydelse, KS 2017-11-21 § 205.
Diarie och verksamhetssystem
 Diarie/verksamhetssystemet ska vara anmält till dataskyddsombudet som ett register.
 Personuppgifter får endast behandlas för tydligt angivna ändamål och de får inte i ett
senare skede behandlas för något annat än ursprungligt ändamål. Ändamålet ska dokumenteras och en skriftlig rutin ska finnas.
 Fler personuppgifter än vad som behövs för att uppfylla ändamålet, får inte behandlas.
Man får inte samla på personuppgifter som kan vara ”bra att ha”. Se även avsnittet Epost.
 Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Skyldighet att
vidta rimliga åtgärder för att uppgifter som inte behövs för ändamålet, ska raderas eller
rättas så fort som möjligt. Skriftlig rutin ska finnas.
 Personuppgifter får inte sparas i identifierbart skick under en längre tid än vad som är
nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Inför tidsfrister för radering och regelbundna dokumenterade kontroller.
 Personuppgifterna ska skyddas med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så
att de inte blir åtkomliga för obehöriga, förstörs eller skadas. Se avsnitt informationssäkerhetspolicy.

Telefon 0485-880 00 | Fax 0485-129 35 | sbn@borgholm.se | www.borgholm.se
Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm | Besöksadress Östra Kyrkogatan 10
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Register över behandlingar
 Register över behandlingar av personuppgifter ska anmälas till den av nämnden (personuppgiftsansvarige) utsedd person. Personen upprättar lista på de register som finns
på förvaltningen. Skriftlig dokumentation ska finnas om syftet att anmäla register.
 Dokumentationen om register på behandlingar av personuppgifter ska ha en rättslig
grund.
Riktlinjer telefoni
Riktlinjer för samtliga anställda och all användning av alla typer av telefoner. Syftet med
riktlinjerna är en samsyn i kommunen i telefonifrågor, optimalt användande av utrustningen,
kortare svars- och väntetider med mera. Riktlinjerna antogs av ledningsgruppen 2016-1017.
Informationssäkerhetspolicy
 Informationssäkerhetspolicy gäller för all verksamhet inom Borgholms kommun, inklusive kommunala bolag. Samtliga anställda, politiker och extern personal omfattas av policyn och dess tillhörande instruktioner. Se antagen policy kommunfullmäktige 2018-0319 § 71.
Överföring till tredje land
 Informationsbärare som innehåller personuppgifter, såsom mobiltelefon, smarttelefon,
CD-skivor, papper, USB-minne, dator eller surfplatta får inte tas med till tredje land (de
länder som inte är medlemmar i EU). Undantag görs för utrustning, speciellt framtagen
av IT-avdelningen för användning i tredje land, som ska används enligt tillhörande rutin.
Utlämnande av handling
 Dataskyddsförordningen hindrar inte den personuppgiftsbehandling som är nödvändig
för att myndigheter ska kunna uppfylla skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar
enligt offentlighetsprincipen. Dock ska det alltid ställas frågan, om någon kan lida men
av att handlingen kan lämnas ut och sekretessprövas.
Observera att det i svensk rätt inte finns någon skyldighet att lämna ut handlingar
i elektronisk form.
Personuppgiftsincidenter
 Om personuppgiftsincidenten sannolikt leder till hög risk ska den registrerade informeras om incidenten.
 Det ska även meddelas dataskyddsombudet inom 72 timmar vid felaktiga behandlingar
av personuppgifter, som sannolikt leder till hög risk enligt ovan.

Borgholms kommun 2018-05-XX
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 210

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-12

191-219

Dnr 2016/65-212 KS

Antagande av fördjupning av översiktsplanen för Djupvik
I tjänsteskrivelse 2018-05-28 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
planhandlingarna med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt särskilt
utlåtande antas.
Vid dagens sammanträde redogör planarkitekt Thomas Nilhausen och planoch byggchef Magnus Juhlin för ärendet.
Syftet med fördjupning av översiktsplanen är att tydliggöra områdets förutsättningar, belysa värden samt ge förslag på utveckling. Målet är att åstadkomma ett väl förankrat underlag för kommande beslut rörande Djupviks 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 Djupvik med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt särskilt utlåtande.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Djupvik

2018-06-07

fördjupning av Översiktsplanen

Planhandlingarna i korthet
Del 1
fördjupning av Översiktsplanen
1. Inledning - Gällande lagar beskrivs. En
kortfattad bild av planområdet och arbetsprocessen ges.
2. Tidigare ställningstaganden - En sammanställning av tidigare ställningstaganden avseende planområdet, t.ex. målen i gällande översiktsplan.
3. Förutsättningar - En beskrivning av planområdets befintliga värden och dess
förutsättningar. Sammanfattning av analyser (Naturvärdesinventering, Kulturhistorisk utredning).
4. Planförslag - Sammanställning av riktlinjer
för framtida utveckling inom planområdet.

Del 2
Miljökonsekvensbeskrivning

1. Miljöbedömningens syfte, avgränsning och metodik, Planförslag och alternativ, Miljökonsekvenser, påverkan på riksintressen, skyddade områden
& arter, miljökvalitetsnormer, Undvikande och
uppföljning av betydande miljöpåverkan mm.

Del 3
Särskilt utlåtande

Inkomna yttranden med kommunens svar på hur/
om synpunkterna medförts ändringar i planen och
förklaringar till varför.
Bilaga 3.1 Tjänsteskrivelse 2018-06-07
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Allmänt om planförslaget sid 73
I framtagandet av följande planförslag har
fokus framförallt legat på att förstärka de
kvaliteter som redan finns idag. Att göra en
god avvägning för att inte påverka jordbruket
och andra näringar negativt och samtidigt
kunna möjliggöra att området utvecklas
för fler boende, både permanentboende
och sommarboende samt bibehålla och
utveckla värden för friluftsliv och tillfälliga
turister.
Följande rekommendationer är utgångspunkt
för den fördjupade översiktsplanen:
1. Bevara höga värden och utveckla befintliga
kvaliteter Området runt Djupvik är ett av de mest attraktiva
områdena för turism i Borgholms kommun. Efterfrågan på
fritidsbostäder har ökat liksom fastighetspriserna de senaste
åren. Anledningarna till områdets attraktivitet är bland annat
de höga natur- och kulturvärdena. I framtida utveckling bör
målet vara att bevara de områden som omfattas
av höga värden. Detta kan innebära att områden skyddas i
detaljplaner för att säkra bevaransvärda kvaliteter. Hur dessa
områden ska skötas kan också bli aktuellt att ange i framtida
detaljplaner.
2. Se över bebyggelsestrukturen
Djupvik bebyggelsestruktur kan beskrivas som gles, en karaktär som även fortsättningsvisbör eftersträvas. Målet med en
bebyggelseutveckling är i huvudsak att underlaget för service
förbättras samt att Djupvik blir levande, inte bara på sommaren utan hela året. Det innebär att bebyggelsestrukturen
behöver ses över och att möjligheterna till permanentboenden
utvecklas.
3. Förstärka den historiska strukturen
Djupvik har en lång historia vilket finns att utläsa i t.ex.
vägstrukturen och en del bebyggelse. Stor hänsyn ska tas till
dessa kulturhistoriska spår. En utveckling bör inte ske på bekostnad av dessa värden utan bör om möjligt förtydliga dem.
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Utredningsområden sida 74
Förslag
Förslaget på intressanta utredningsområden för bebyggelse har tagits fram utifrån inhämtade kunskaper kring planområdets
befintliga värden. Målet är att bevara de områden som är särskilt känsliga och värdefulla för naturmiljön och friluftslivet samt
de som har kulturhistoriska värden. Kartorna på följande sidor visar:
1. Områden som ska bevaras då de omfattas av
• Mycket höga kulturhistoriska värden
• Mycket höga naturvärden
• Strandskydd och därmed bedöms olämpliga att exploatera.
2. De områden där en utveckling kan ske med särskild hänsyn till platsens värden.
3. De områden som anses lämliga att utreda för ny bebyggelse.
För att läsa mer ingående kring markerade områden hänvisas till kapitlen ’Naturmiljö’ s. 37 och ’Kultur och fornminnen s 42’.
Byggrätter
Intentionen med fördjupningen är delvis att ge underlag för en fortsatt utveckling av Djupvik där permamentbostäder är en
prioriterad del. Fördjupningen pekar ut områden inom Djupvik som bedöms som möjliga att utveckla för bostadsbyggande
samt områden som med hänsyn till de värden som finns på platsen kan bebyggas. Görs en sammanslagning av den totala ytan
som omfattas av bedömningen bebyggelseutveckling och den yta som bedöms som möjlig att bebygga med särskild hänsyn fås
en yta på ca 210 hektar. Det är svårt för kommunen att i dagsläget göra en bedömning om hur många byggrätter som är aktuella
då det är många faktorer som spelar in och felmarginalen skulle bli allt för stor och missvisande.
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Bevarandeområden sid 76

I kulturmiljöutredningen (Lamke et al, 2011) bedöms delar av
området ha mycket höga kulturhistoriska värden, se s. 37ff.
Viktig utblick och värdefullt område för landskapsbilden. Erosionsriskområde.

1D Lofta mosse
Området bedömdes ha högt naturvärde i naturvärdesinventeringen (Calluna, 2011) och ingår i den regionala naturvårdsplanen.
För att bevara mossens hydrologi ska träd omkring mossen
sparas. Det är viktigt att inte dränera marken omkring mossen
för att inte skada mossens värden, se Naturvärdesinventering
(Calluna, 2011) s.16. Eventuella åtgärder i ytterkanterna kan
påverka förutsättningarna inom hela mossen, därför bör exploatering inte vara möjlig.

I kulturmiljöutredningen (Lamke et al, 2011) bedöms området
ha stor betydelse ur fornlämningssynpunkt, se s. 38.
1E Föralinjen
Föralinjen är klassad som en nutida fornlämning av Länsstyrelsen. Lämningen och en zon på 15 meter på varje sida ska
skyddas från ingrepp.
1F
I kulturmiljöutredningen (Lamke et al, 2011) bedöms området
ha mycket höga kulturhistoriska värden, se s. 37ff.
Viktig utblick. Erosionsriskområde.
1G Lundebytorp
I kulturmiljöutredningen (Lamke et al, 2011) bedöms området
ha mycket höga kulturhistoriska värden, se s. 37ff.

1. Områden som ska bevaras. Ingen ny exploatering får
komma till stånd.

Gråa ytor markerar de områden som omfattas av särskilt höga
värden för natur, kultur eller friluftsliv. Ingen påverkan i form
av ny exploatering är möjlig. Endast enstaka åtgärder och
byggnader som gynnar det rörliga friluftslivet och inte påverkar befintliga värden negativt bör tillåtas.
1A Stenkusten
Inom kustområdet, ytan mellan Kalmarsund och Kustvägen. I
kulturmiljöutredningen (Lamke et al, 2011), bedöms området
ha mycket höga kulturhistoriska värden, se s. 42.

1H Betesmark, kalkfuktäng
Området bedömdes ha högt naturvärde i naturvärdesinventeringen (Calluna, 2011).
1I
I kulturmiljöutredningen (Lamke et al, 2011) bedöms området
ha mycket höga kulturhistoriska värden, se s. 39ff.

1J Området utanför bebyggelselinjen (prickad linje).
För att bevara upplevelsevärden längs kusten är det viktigt att
bevara den bebyggelselinje mot Kustvägen som finns idag.
Området är en viktig utblick och ett värdefullt område för landskapsbilden. Området ingår i den regionala naturvårdsplanen.

Fornlämningar finns på flera platser längs kusten, se s.42.

1K Grusalvar
Området bedömdes ha naturvärde i naturvärdesinventeringen
(Calluna, 2011).

Stenkusten ingår i Riksintresse för friluftslivet, se s.31. Kustvägen är utpekad som en väg med särskilt höga värden i rapporten ”Vägen som kulturarv” (Länsstyrelsen och Vägverket,

Området består av typisk öländsk alvarmark. Grusalvaret är
känsligt för körskador och ska skyddas från motortrafik.
Viktig utblick och värdefullt område för landskapsbilden.

1999). Västra kustvägen bedömdes där ha högsta bevarandevärde. Vägen beskrivs där som kanske den vackraste vägen på
Öland med storslagen utsikt och höga kultur- och naturvärden.
Område öster om Kustvägen omfattas av strandskydd och bedöms ha stor betydelse för bevarandet av den öppna bebyggelsestrukturen som är karaktäristisk för Djupvik.
1B Del av Loftas kulturmarker
I kulturmiljöutredningen (Lamke et al, 2011) bedöms området
ha mycket höga kulturhistoriska värden, se s. 37ff.
Östra delen av området är av riksintresse för kulturmiljö, se
s. 31.

1L Naturbetesmark vid Uggletorp
Området bedömdes ha mycket högt naturvärde i naturvärdesinventeringen (Calluna, 2011) och ingår i den regionala naturvårdsplanen.
Delar av området har bedömts inneha mycket höga kulturhistoriska värden och höga kulturhistoriska värden, se s.37ff.
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Bebyggelse med särskild hänsyn till platsens värde sid 78
2C

Området bedömdes ha naturvärde i naturvärdesinventeringen
(Calluna, 2011). Kommunen bedömer att det kan ske bebyggelse utveckling om det inte visar sig vid detaljplaneskedet att
det finns värden som kan påverkas negativt.
2D

Området bedömdes ha naturvärde i naturvärdesinventeringen
(Calluna, 2011). Kommunen bedömer att det kan ske bebyggelse utveckling om det inte visar sig vid detaljplaneskedet att
det finns värden som kan påverkas negativt.

2E

De öppna alvarmarkerna har höga upplevelsevärden och ny
bebyggelse kan innebära att de visuellt öppna området förloras. En försiktig, småskalig förtätning är möjlig. Ny bebyggelse ska utformas och placeras för att bevara det visuella öppna
landskapet.
2F
I södra Grönvik finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Den befintliga bebyggelsen har till stor del kvar sin karaktär
och ny bebyggelse innebär ett direkt hot mot dessa värden.
Ny bebyggelse och förändring av befintlig bebyggelse i den
känsliga kulturmiljön ska noggrannt prövas. En försiktig förtätning med småskaliga byggnader bedöms som möjlig.

2. Områden där utveckling kan ske med särskild hänsyn

till platsens värden.
Inom markerade områden finns natur- och/eller kulturhistoriska värden som bör beaktas vid framtida detaljplaneläggning.
En bebyggelseutveckling bör endast ske med särskild hänsyn
till dessa värden och på ett sätt som inte påverkar dem negativt.
Läs vidare under kapitlen ’Naturmiljö’ och ’Kulturmiljö och
fornminnen’.
2A Loftas kulturmarker

Ny bebyggelse kan tillkomma om utformning sker med stor
hänsyn till den angränsande kulturmiljön norr om området.
Placering, materialval, byggnadshöjd och utformning får inte
påverka de värdefulla kulturmiljöerna negativt. All exploatering som innebär markingrepp bör föregås av en arkeologisk
undersökning etapp 1. Östra delen av området är av riksintresse för kulturmiljö, se s. 31.
2B Ohävdad ängs/betesmark
Området bedömdes ha naturvärde i naturvärdesinventeringen (Calluna, 2011). Den rödlistade arten backklöver finns över
hela ytan. Området är känsligt för igenväxning och bör skötas
förslagsvis med sen slåtter för att områdets värden ska bevaras.
Utöver naturvärden finns även luftburna ledningar över området.
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Bebyggelseutveckling sid 80
3 Områden där en utveckling anses möjlig.

Markerade områden anses vara möjliga utredningsområden för
bebyggelse. Området omfattas inte av så pass höga natur- och
kulturhistoriska värden eller ha så stor betydelse för friluftslivet att det måste skyddas från påverkan.
Undantaget är längst i norr inom planområdet, del av fastigheten Lofta 1:3, där det i kulturmiljöutredningen (Lamke et
al, 2011), se s. 37ff är utpekat som område med mycket höga
kulturvärden. Området ligger ändå inom utredningsområde för
bebyggelseutveckling då det 2016-06-30 § 148 av Borgholms
samhällsbyggnadsnämnd, beviljades ett positivt planbesked.
De höga kulturvärdena, närhet till störande verksamhet i form
av stenbrottsindustri samt geologiska förutsättningar m.m.
kommer få en given påverkan på det framtida detaljplanearbetet.

•
•

Camping sid 83
Djupviks camping ses som en tillgång för kommunen och
är av merparten av invånarna i Djupvik ett uppskattat inslag i samhället. Kommunen önskar se att verksamheten
bedrivs även i framtiden och då på sin nuvarande plats.
Dock ser kommunen att ett fortsatt drivande av campingen
måste mötas av åtgärder från verksamhetsutövaren gällande miljöaspekter som bl.a. avlopp och vatten. Kommunen har sedan tidigare ställt krav på verksamhetsutövaren
att hålla området öppet för allmänheten och fritt från alla
campingföremål under vintersäsongen samt att samtida
murar, uteplatser och annat bråte inte ska få finnas kvar
efter campingsäsongen.
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Jordbruksmark
En liten del av marken inom planområdet består av jordbruksmark. Jordbruksmarken har en viktig funktion som odlingsmark, betesmark och som spridningsarealer, men även som
ett kulturhistoriskt och karaktärsskapande inslag. Kommunen
ser jordbruksmarkens värde ur främst ett lokalt och regionalt
perspektiv med ser även dess värde för den globala matförsörjningen. Genom att värna om jordbruksmarken bevaras
landskapsbilden samt de natur- och kulturvärden som hävden
under lång kontinuitet har skapat. Därför bör jordbrukets intressen prioriteras om inte marken bedöms mer lämplig för
annat ändamål. Detta ska då avvägas och beskrivas i en konsekvensanalys.
Utöver själva brukandet har de många landskapselement som
finns i och kring jordbruksmarken höga kulturhistoriska värden. Det rör sig om åkerholmar, odlingsrösen, fägator, rester
från linframställning, diken, solitärträd och spår efter torp eller
ännu äldre bosättningar. Många åkerlappar har namn som berättar om forna tiders hävd, tidigare ägare eller jordmånens
beskaffenhet. Det faktum att ett och samma ställe brukats i
generationer utgör ett särskilt kulturhistoriskt värde. Ju mer ett
landskap kan berätta om historien, desto högre kulturhistoriskt värde har det. Alla dessa spår är viktiga för förståelsen
av landskapet.
Jordbruksmarken erbjuder möjligheten till rekreation, motion
och återhämtning. Forskning visar att naturen har en läkande
effekt på oss, men värdet av den kan vara svår att uppskatta.
De stora betesmarkerna är av stort värde för rekreation och
naturvärden.

Ekosystemtjänster från jordbruksmark- den viktigaste nyttan
– mat
Nyttan av jordbruksmarkens ekosystemtjänster är både universella och lokala. Jordbruksmarkerna världen över producerar vår livsviktiga mat, både odlad mat från åker och mat
från djur som går på betesmark. Närproducerad mat minskar
transporterna, öppnar landskapet nära den som ska äta maten och minskar samhällets sårbarhet. Jordbruksmarken kan
ta hand om en del biprodukter och avfall från samhället. Genom att återföra till exempel matrester, trädgårdsavfall eller
godkänt rötslam blir åkermarken en del av ett kretslopp och
löser många av samhällets avfallsproblem.
Åkern och dess randområden utgör livsmiljö för ett mycket stort antal arter som var och en och tillsammans är både
delar av ett fungerande ekosystem och en nödvändighet för
ekosystemens överlevande. Randzonerna och betesmarkerna har en stor biologiskmångfald av betydelse inte minst för
insekter som svarar för pollineringen av blommor, även våra
nyttoväxters.
Betesmarkerna växer igen, odlingsarealerna behövs för att
kunna hålla djuren på bete under säsongen eftersom spridningsarealerna behöver vara tillräckligt stora. Inom planområdet har den jordbruksmark som pekats ut som utredningsområden för byggnation bedömts vara mindre produktiv än övrig
jordbruksmark. Dessa ytor är gränsande till betesmarker med
marginell skillnad i brukningsvärde och på några områden
har de som idag brukar marken har själva utryckt en önskan
om att bebygga. Den jordbruksmark som pekas ut som utredningsområden för byggnation i Djupviksområdet omfattar 14
hektar, varav 2,85 hektar är icke stödberättigad mark/varken
åker eller betesmark, delvis består den av nerlagd stenbrottsverksamhet vilken gör att kommunen bedömer det framtida
brukningsvärdet som lågt. 2,56 hektar är redan ianspråktaget
för bostadsändamål. Det innebär att 9 hektar jordbruksmark
varav 4 hektar betesmark föreslås utredas för bostadsändamål. Detta är på små skiften från 0,2-2 hektar stora som
ligger insprängda i befintliga bebyggelseområden och därför
har vissa begränsningar gällande brukandet. Detta och den
magra jordmånen i området gör att kommunen har bedömt
brukningsvärdet som lägre gentemot de bördigare markerna
öster om planområdet.
I den kommunala Översiktsplanen (Borgholms kommun,
2002) är Djupviksområdet utpekat som fördjupningsområde
och det framgår att ytterligare detaljplanering kan utredas under förutsättning att avloppsfrågan är löst, vilket nu skett genom framdragningen av kommunalt VA.
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DEL 3 Särskilt utlåtande
Inkomna yttranden som rör stora eller liknande
frågor och kommunens svar
Jord- och skogsbruk
Enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse endast om
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
I sitt samrådsyttrande tog Länsstyrelsen upp följande: ”All
brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt miljöbalkens 3 kap 4 §, vilket framgår av planen. Kommunen behöver
dock motivera varför den kan tas i anspråk, marken får bara
ianspråktas för att tillgodose angelägna samhällsintressen och
rimliga alternativ saknas.”
På sidan 85 i planförslaget redovisar kommunen: ”Planen
fokuserar på att bevara de större sammanhängande jordbruksmarkerna som omger Djupvik men bedömer att det finns
möjlighet att ta i anspråk de mindre odlingsmarkerna som
ligger i närheten av redan tätbebyggt område. Den jordbruksmark som anses bevarandevärd finns utpekad i den regionala
bevarandeplanen för odlingslandskapet och har i fördjupningen lagts som bevarandevärd.” På sidan 113 i MKB redovisar
kommunen: ” I Djupviksområdet kommer framför allt förtätningar att ske i områden som inte längre aktivt brukas som
odlingsmark.”
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Länsstyrelsen saknar en redovisning av:
- Befintlig jordbruksmark inom planområdet
- All jordbruksmark som avses att tas i anspråk, redovisning
av ytor samt uppskattat
brukningsvärde.
Kommunens bedömning om att det finns möjlighet att ta i
anspråk de mindre odlingsmarkerna som ligger i närheten
av redan tätbebyggt område behöver motiveras tydligare.
Länsstyrelsen kan inte av planhandlingarna utläsa huruvida
de aktuella jordbruksmarkerna är brukningsvärda eller inte.
Länsstyrelsen vill också hänvisa till ett textutdrag ur MÖD
P1188-17: ”För att ta marken (brukningsvärd jordbruksmark)
i anspråk för bebyggelse krävs att den behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och att detta behov inte kan
tillgodoses på annan mark. Bostadsförsörjning utgör i och för
sig ett väsentligt samhällsintresse som kan medföra att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk (se prop. 1985/86:3
s. 53). Kommunen måste dock visa att behovet inte kan tillgodoses på annan mark.”
Kommunens kommentar:
Fördjupningen har förtydligat sitt ställningstagande kring
jordbruksmark.

Infrastruktur
Trafik och kommunikationer
Behovet av framtida åtgärder vid korsningen mot väg 136 bör
särskilt betonas. Då planförslaget kommer att ge ökad trafik i
anslutningspunkten bör kommunen, då antalet nya byggrätter
klarnat eller då nya detaljplaner tas fram, ta initiativ till en
ombyggnad av korsningen. Dimensioneringen av ombyggnaden ska utgå från en ökad trafik enligt exploateringsambitionen och uppfylla kraven i VGU (Vägars och gators utformning).
Kommunens kommentar:
Kommunen och Trafikverket är medvetna om problematiken
kring korsningen väg 136 – Djupviksvägen och är positiva till
en utveckling av en trafiksäker och funktionell korsningslösning. När en utbyggnad inom Djupvik blir aktuell blir också
en diskussion med Trafikverket, som ansvarar för väg 136,
aktuell.
Digital infrastruktur
Frågan om digital infrastruktur är summariskt behandlad i
planförslaget. Kommunens IT-policy bör även gälla Djupvik,
det vill säga att alla kommuninvånare ska ha tillgång till 100
Mbit internetuppkoppling år 2020. Kommunen behöver förtydliga hur denna målsättning avses att nås inom området.
Kommunens kommentar:
Sidan 67 i fördjupningen har kompletterats med information
om bredbandsutbyggnad och hur kommunen verkar för att nå
målsättningen.
1. Trafik, vägar och kommunikation (sid 57-59,82-83)
Vi har efterlyst information om vem som i framtiden ska
ha huvudmannaskapet för vägnätet? Vi är förvånade över
kommunens svar att även i en framtid med behov av utbyggt
vägnät ska Dsmf ansvara för vägarna. Att bekosta utbyggnad
av befintligt vägnät ligger utanför DMFs mandat. Kommunen
anger i huvudsak ekonomiska skäl till sitt ställningstagande
genom att huvuddelen av fastighetsägarna inte betalar skatt
till kommunen. Dock är det så att dessa betalar fastighetsavgift till kommunen och vägarna nyttjas också i mycket stor
utsträckning av besöksturismen som är en av kommunens två
huvudnäringar. Den sedan 2011 pågående men utdragna avloppsutbyggnaden i Djupviksområdet har inneburit att Dsmf
ej kunnat underhålla kustvägen och Djupviksvägen till acceptabel standard. Vi har därmed heller inte haft möjligheten att
anlägga fasta farthinder vilket det finns behov av. Tyvärr har
kommunens VA-utbyggnad dragit ut på tiden av skäl vi har
svårt att förstå då utbyggnaden bekostas fullt ut av VA-kollektivet.
Trafiksäkerheten ska prioriteras anges i förslaget vilket Dsmf
givetvis ställer sig bakom men vi tycker kommunen måste gå
från ord till handling redan nu. Den för området viktigaste
trafiksäkerhetsåtgärden är att åtgärda korsningen med väg
136. Här har ett flertal allvarliga olyckor och incidenter inträffat och kommunen måste här kraftfullt agera mot trafikverket
för att i närtid få åtgärder till stånd. Dsmf har också framfört
andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder bl.a. en utvidgad hastighetsbegränsning i området sommartid vilket länsstyrelse,
polis och transportstyrelse tidigare avslagit! I förslaget anges
behov av GC-vägar vilket vi delar men frågan är vem som ska
bekosta dessa investeringar?
Kommunen har 2016 tillsammans med trafikverk och regionförbundet bekostat en upprustning av kustvägen mellan Äleklinta och Grönvik. Vägsträckningen ligger utanför planom-
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rådet men vi tycker den bör inkluderas i planen då den har en
väsentlig påverkan på Djupviksområdet. Trafiken på sträckan
har ökat drastiskt då åtgärderna som vidtogs gjort vägen mer
tillgänglig för husbilar och övrig fordonstrafik.
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Parkeringsproblematiken berörs i flera förslag på sidan 83. Vi
är av den åsikten att inga ytterligare p-platser kan anläggas
väster om kustvägen samt på markområdet (gamla hamnplan)
mellan kustvägen och upp till restaurangen. Vi har också påtalat att den trafikfarliga parkering som sker vid sidan av kustvägen i direkt anslutning till badplatsen bör förhindras och vi ser
ingen möjlighet att tillskapa ytterligare p-platser i anslutning
till badplatsen förutom den befintliga norr om campingen.
Den oordnade parkeringen vid restaurangen utgör också en
trafiksäkerhetsrisk.
Kommunens kommentar:
1. Trafik, vägar och kommunikation
Kommunen och Trafikverket är medvetna om problematiken
kring korsningen väg 136 – Djupviksvägen och är positiva till
en utveckling av en trafiksäker och funktionell korsningslösning . När en utbyggnad inom Djupvik blir aktuell blir också
en diskussion med Trafikverket, som ansvarar för väg 136,
aktuell.
Kostnader för nya investeringar och för underhåll av vägar
samt frågan om huvudmannaskap för vägar inom Djupviksområdet får utredas i ett detaljplaneskede
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då det är allt för detaljerat att ta ställning till i en fördjupad
översiktsplan som är ett övergripande och icke juridiskt bindande dokument.
Borgholms energi är i slutskedet av VA-utbyggnaden men
tidsplanen kan ha förskjutits något p.g.a. att fokus under en
period fick läggas på uppbyggnaden av avsaltningsverket i
Sandvik som behövdes till följd av den akuta vattenbrist som
uppstod på ön.
Beläggningen av vägsträckningen Äleklinta-Grönvik är en del
av projektet Ölandsleden som jobbar för att skapa en sammanlänkad cykelväg mellan Ölands norra och södra udde. De
avgränsningar som utgör fördjupningens plangräns omfattar
det område som utpekades för utredning i översiktsplanen
från 2002.
Kommunen uppmärksammar i FÖP:en den problematik som
finns kring parkering vid badplatsen men frågan är allt för
detaljerad för att utredas i ett övergripande dokument som en
fördjupning. Det är tydligt att frågan måste hanteras noggrannare vilket måste ske i ett nästkommande detaljplaneskede.
Undertecknad ägare av fastigheten Djupvik 1:130 får härmed
inkomma med följande synpunkter över Fördjupad översiktsplan för Djupviksområdet, utställningshandling KSau 201706-13.
Jag anser att planförslaget bör revideras med hänsyn till de
synpunkter som Länsstyrelsen och andra sakägare lämnat un-

der planprocessen och vilka redovisats i samrådsredogörelsen
samt att vissa frågor rörande strandskyddet bör klarläggas.
Exploatering väster om befintlig bebyggelse
Länsstyrelsen har i yttrande (samrådsredogörelsen, sid 11-12)
anfört att kommunen behöver förtydliga den bebyggelseutveckling som föreslås, samt att kommunen bör tydliggöra i
text och karta att det inte finns någon möjlighet till bebyggelseutveckling mellan befintlig bebyggelse och strandlinje.
I kommunens kommentar anges att förslaget ska justeras så
att ingen bebyggelse föreslås mellan befintlig bebyggelse och
strandlinjen.
Kommunen har på flera ställen i samrådsredogörelsen
klargjort att markområdet väster om befintliga byggnader ska
bevaras och skyddas från vidare exploatering (samrådsredogörelsen, sid. 43, 47 och 53). Vidare har kommunen angivit att
det finns bättre lämpad mark som fortfarande är vattennära
och attraktiv att bo på. Vid möte med kommunens ansvariga
planarkitekt, Thomas Nilausen, 24/8 bekräftades att kommunens ståndpunkt är att ingen ny bebyggelse ska ske väster om
befintliga byggnader.
Kommunen har alltså i samrådsredogörelsen klargjort att det
inte är aktuellt med exploatering väster om befintliga byggnader. Denna ståndpunkt har enligt min uppfattning inte arbetats in i utställningshandlingen.
Bebyggelsen i Djupvik är gles och luftig. I västra Djupvik
längs med kustvägen finns inte någon sammanhållen bebyggelselinje. Med hänsyn till kommunens uppfattning att ingen
bebyggelse föreslås mellan befintlig bebyggelse och strandlinjen är det missvisande att en i princip obruten bebyggelselinje
angivits på karta 28 (prickad linje, jämför med sid. 77). Den
angivna linjen stämmer inte med verkliga förhållanden, då
det förekommer flera större ”luckor” mellan de befintliga
byggnader som är placerade närmast kustvägen. Antingen bör
den angivna ”bebyggelselinjen” tas bort från kartan eller får
den med större noggrannhet ritas om för att spegla verkliga
förhållanden.
Med hänsyn till kommunens tydliga ståndpunkt att ingen
bebyggelse föreslås mellan befintlig bebyggelse och strandlinjen bör även karta 27 revideras. I de fall där det förekommer
större ”luckor” mellan befintliga byggnader närmast kustvägen, måste den bebyggelse som ligger närmast österut ses som
den bebyggelse som ligger närmast strandlinjen. Det finns
då ingen anledning att peka ut dessa områden (luckor) som
utredningsområden för bebyggelse. Tvärtom bör de, i enlighet med kommunens principiella uppfattning, pekas ut som
områden som ska bevaras.
Strandskyddet
Granskningsutlåtande
DNR P 2010-000102
2018-06-06
24
Karta 14 visar strandskydd om 100 respektive 300 meter. Kartan måste vara felaktig eftersom avståndet från strandlinjen
till linjen för 100 meter är lika långt som avståndet från linjen
från 100 meter till 300 meter.
Kommunens kommentar:
- Kommunen delar synpunkten om att bebyggelsen i Djupvik är gles och luftig och att detta återspeglas i en varierande
bebyggelsestruktur längs med Kustvägen. Bebyggelselinjen är
framtagen som den upplevs vid färd längs med Kustvägen och
kommunen har fångat upp de strukturer som bedömts framträda tydligast. I samrådsskedet var sträckan från strandlinjen
upp till bebyggelselinjen uppdelad i två områden. Stenkusten,
området mellan strandlinjen och Kustvägen, låg inom kate-
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gorin skyddas bevaras och området mellan Kustvägen och
bebyggelselinjen låg inom kategorin skyddas. Kommunen
har i utställningshandlingen förtydligat sin områdesindelning
gällande bebyggelseutveckling för Djupvik genom att ha tre
indelningar istället för fyra samt tagit bort benämningen skydda. Detta har medfört att hela området mellan strandlinjen
och bebyggelselinjen hamnar i samma kategori, bevarande,
vilket tydliggör kommunens intention med att inte tillåta någon ny bebyggelse väster om befintlig bebyggelse.
- Kartan med strandskydd har uppdaterats och visar nu
strandskyddet som det ser ut idag. I och med att det finns en
gällande detaljplan för stora delar av Djupvik är strandskyddet på många ställen upphävt. Tas en ny detaljplan fram eller
om området slutar att omfattas av detaljplan återinträder det
generella strandskyddet på 100 meter.
Till detta kan tilläggas att en FÖP är ett övergripande dokument som beskriver riktlinjer som kommunen önskar se med
sitt fortsatta planeringsarbete. Det är viktigt att se att de grova
avgränsningarna som finns i fördjupningen (t.ex. område
där kommunen kan tänka sig en bebyggelseutveckling) inte
per automatik innebär en självklar möjlighet till bebyggelse.
Varje nytt område där det från fastighetsägare finns önskemål om byggnation föregås av ett detaljplaneskede som är en
utredning av markens lämplighet vilket alltid görs när en ny
detaljplan tas fram. En detaljplan är, till skillnad från en fördjupning, ett mycket mer precist dokument som dessutom har
juridisk verkan (kan t.ex. överklagas vilket en FÖP inte kan)
men det finns inga garantier inbyggda i ett sådant arbete heller
då det finns många olika aspekter att ta hänsyn till och oväntade förutsättningar som kan dyka upp under arbetets gång.
CAMPINGPLATSEN Campingplatsen i Djupvik har länge
varit föremål för diskussion. När arbetet med översiktsplanen
startade för över fem år sedan konstaterades att campingen
saknar tillstånd för sin verksamget. Länsstyrelsen har i sitt
samrådsyttrande påpekat att kommunen tydligt skall klargöra
att det inte finns något lagstöd för befintlig camping. I nuvarande förslag struntar kommunen fullständigt i detta. Man
döljer medvetet den
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diskussion som pågått under snart fyra år. Det enda som
nämns är att kommunen TYCKER att campingen skall finnas
kvar. I förbifarten konstaterar man att anläggningen måste
anslutas till det nya kommunala vatten- och avloppssystemet.
Skall man då tillåta nya byggnader för toaletter och duschoch tvätt inom strandskyddat område? Det utredningsarbete
som förvaltningen genomfört för ett år sedan nämns överhuvudtaget inte. När samhällsbyggnadsnämnden istället för
att fatta beslut i strandskyddsfrågan lagstridigt överlämnade
myndighetsärendet till kommunstyrelsen för handläggning i
samband med översiktsplanen, blir resultatet endast att kommunen uttrycker en uppfattning. Strandskydd är inte en fråga
om vad kommunen vill utan ett myndighetsbeslut som skall
hanteras inom miljöbalkens lagar. Lagar är inte förhandlingsbara utifrån kommunalt tyckande.
Lika förvånande är det att miljökonsekvensbeskrivningen inte
med ett enda ord tar upp campingplatsens inverkan på miljön.

Den ”naturcamping”, som består av långtidsuppställda husvagnar kombinerade med ett ökat antal husbilar har tydligen
ingen inverkan på Östersjöns vatten eller strand. Räddningstjänsten har inte heller någon synpunkt på att uppställningen
under högsäsong sker huller om buller och utan säkerhetsavstånd.
Det finns två alternativ i frågan. Antingen skall verksamheten
upphöra eller så måste området planläggas för camping så
att de regler för campingområden som gäller i vårt land kan
följas. Den kommunala hantering, som kännetecknat ärendet
under fyra års tid, där ärendet smugits undan för att undvika
en prövning av högre instans, är en skam för hur kommunen
hanterar en demokratisk process.
FRÅGAN OM DJUPVIKS CAMPING MÅSTE PÅ ETT TYDLIGT SÄTT INARBETAS I ÖVERSIKTSPLANEN. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN MÅSTE FATTA BESLUT
OM STRADNSKYDDSFRÅGAN. ÖPPENHET OCH TYDLIGHET ÄR DEN ENDA ACCEPTABLA VÄGEN FÖR ATT
ÄRENDET SKALL KUNNA AVGÖRAS PÅ ETT SÄTT SOM
DET ANSTÅR EN KOMMUN I ETT DEMOKRATISKT
SAMHÄLLE.
Kommunens kommentar:
Kommunen visar i FÖP:en tydligt vad de önskar med campingen. I och med Fördjupningens antagande blir det ett beslut kring frågan. Efter detta måste strandskyddsfrågan prövas
och anslutningar till VA göras om en verksamhet ska kunna
finnas på platsen.
Mycket höga kulturhistoriska värden
Karta 16 sida 40 beskriver att området i norra delen av området längs Evavägen har mycket höga kulturhistoriska värden.
Jag förstår att den bedömningen är gjord för man ser och känner verkligen historiens vingslag när man går där. Allt arbete
som lagts ner för att hugga sten för att komma åt den sten som
hade något värde att vidareförädla. Det är mycket skrotsten
som ligger där som visar hur långt in från kusten man gick
innan man ”gav upp”. Samtidigt måste man ha hittat användbar sten, annars skulle man aldrig ha hållit på som mycket
som skrotstenen indikerar.
Att bebygga det här området innebär en stor risk att man förstör ett område med mycket högt kulturhistoriskt värde som
berättar hur levnadsförhållandena en gång var. Något enstaka
hus kanske går att bygga där men då krävs det tydliga regler
bland annat för var det placeras så att områdets kulturhistoria
inte förstörs.
Karta 27 sidan 73. Om bebyggelse över huvud taget ska tillåtas
norr om Evavägen och en kantzon söder om vägen så borde
den i kartan markeras som ”Bebyggelseutveckling med särskild hänsyn”.
Områden mellan landborgen och ner till Brittas väg borde
inte bebyggas. Området mellan Brittas väg och Loftagatan
känns inte lika angeläget att bevara utan där kan det fungera
att bebygga.
Dagvatten
Området söder om Evavägen till Stens väg och Ivans markväg är idag ett kärrliknande område med skog som tar emot
mycket av överskottsvattnet på vårarna. Efter snörika vintrar
så räcker inte ens kärret till för att fånga upp allt vatten. Om
det här området ska kunna bebyggas så måste det dikas ut och
sannolikt också fyllas upp. Vart ska då vattnet ta vägen? En
utdikning av kärret och uppfyllnad av marken kommer också
att påverka naturvärdena i området negativt.
Idag återställer man våtmarker bland annat för att på ett na-
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turligt sätt fånga upp de stora vattenmängderna som finns på
vårarna. Planen beskriver ett motsatt förhållningssätt. Behovet av förtätning av bebyggelsen kan inte vara så stort att det
försvarar att man förstör en naturlig våtmark som är av stor
betydelse för områdets dagvattenhantering. Dessutom strider
det mot förslaget på sidan 82 att ”Gröna stråk längs stenkusten
och längs östra planområdet ska bevaras för att säkerställa
livsmiljöer och spridningsstråk för växter och djur genom
planområdet.”. Oavsett om man behåller eller lägger igen kärret så behövs en utredning av hur dagvattnet ska tas om hand.
Min egen fastighet Lofta 1:43 genomkorsas av ett dike för att
avvattna området nordost om utredningsområdet. Vattnet förs
till Lofta mosse. Blöta vårar är, trots diket, området söder om
huset ordentligt vattensjukt.
Tomter kontra grönområden
Det är viktigt att områdets karaktär behålls. Det innebär stora
tomter i mindre grupper med rejäla avskiljande grönområden
mellan grupperna.
Kommunens kommentar:
De områden som ligger inom den fördjupade översiktsplanens
(FÖP) norra delar har pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla i den kulturmiljöutredning som tagits fram i samband
med fördjupningens arbete. Områdena bedömdes som värda
att bevara men till följd av politiskt beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-30 § 148 så ligger nu områdena inom
kategorin utredningsområde för bebyggelse. I efterkommande
skede då detaljplan arbetas fram får en närmare undersökning av området göras för att se hur befintliga kulturvärden
kan respekteras och om det är möjligt att kombinera med ny
bebyggelse eller inte.
En FÖP är ett övergripande dokument som beskriver riktlinjer
som kommunen önskar se med sitt fortsatta planeringsarbete.
Det är viktigt att se att det i fördjupningen rör sig om utredningsområde för bebyggelse och att den grova avgränsning
som finns i fördjupningen inte per automatik innebär en självklar möjlighet till bebyggelse. I efterföljande detaljplaneskede
kommer en detaljerad utredning av markens lämplighet att
ske (med stöd av 2 kap. 5§ där bl.a. översvämningsrisker ska
beaktas) men även i detta skede saknas garantier för att t.ex.
byggnation kan möjliggöras då det finns många faktorer att ta
ställning till.
Gällande framtida utveckling och utformning av tillkommande byggnation är kommunens ambition att förhålla sig till den
struktur, karaktär och de värden som finns i Djupvik.

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

123UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 185

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-04

176-190

Dnr 2015/217-291 KS

Förtydligande gällande inriktningsbeslut, projekt Åkerboskolan, ombyggnation.
Kommunstyreslen beslutade 2018-05-29 § 97
att godkänna inriktningsbeslutet att optimera förutsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) med en ombyggnadsstart av etapp 1 som
maren 2019. I den processen ska det:
- snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern
projektledare, representanter från politiken och verksamheten.
- undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering.
- tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även
framtida behovet.
- tänka i generationer i samverkan i behovsanalysen.
- undersöka möjligheten att förbinda de två idrottshallarna med en
sluss för att bättre nyttja dem.
- som alternativ till eventuell rivning av byggnader som exempelvis
Eken undersöka möjligheten till avstyckning för avyttring till alternativ användning.

Till dagens sammanträde finns följande förtydligande från Framtid Öland för
att klargöra deras avsikt med beslutet;
Framtid Öland yrkade därför på ett inriktningsbeslut där vi utifrån ombyggnadsalternativet 1 optimerar förutsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) etappvis med en ombyggnadsstart av etapp 1 sommaren 2019.
I den processen anser vi att det ska:
• snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern projektledare, representanter från politiken och verksamheten (lärarna och fastighetsavdelningen).
• undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering.
• tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även framtida
behovet.
• tänka in generationer i samverkan i behovsanalysen.
• undersöka möjligheten att förbinda de två idrottshallarna med en sluss för
att bättre nyttja dem.
• som alternativ till eventuella rivning av byggnader som exempelvis Eken
undersöka möjligheten till avstyckning för avyttring till alternativ användning.
Beslut

Utdragsbestyrkande

124UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-04

176-190

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

förtydliga beslutet i enlighet med Framtid Ölands förslag.

Protokollsanteckning
”Vi socialdemokrater vill påpeka igen att vi skulle gå på professionens bedömning.
Det tidigare beslutet från kommunstyrelsens majsammanträde saknar helt
och hållet underlag eftersom det alternativet inte var med bland de olika presenterade alternativen.
Och nu kommer man med en rättelse vilket kommer att fördröja processen
ytterligare.
Ilko Corkovic (S)”
_____________________________

Utdragsbestyrkande

125UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 135

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-08

131-156

Dnr 2018/92-109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) – möjlig besparing
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-03-16
att kommunfullmäktige beslutar att fr o m nästa mandatperiod införa den
ändringen i kommunens regelverk att Borgholms kommun endast ska ha
en vice ordförande per nämnd och styrelse som kommunfullmäktige har
att utse.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-03-19 § 61 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-04-18 redogör kommunchef Jens Odevall för ärendet och överlämnar till politiken att föreslå hur motionen ska hanteras.
Av skrivelsen framgår att enligt kommunallagen (KL) 6:21 ska fullmäktige
”bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller två vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.” Enligt KL 6:22 bestämmer fullmäktige ”vem som
ska fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.”
Den politiska organisationen beslutas av kommunfullmäktige och antalet vice
ordföranden har varit två efter 2010 års val. Detta föregicks av ett arbete i en
parlamentarisk kommitté. Nämndernas och styrelsens arbetsformer regleras i
respektive reglemente samt vad gäller kommunstyrelsen även i kommunfullmäktiges arbetsordning där det stadgas att kommunstyrelsen ska ha en första och andra vice ordförande. Att det finns två vice ordföranden kan vara
praktiskt vid sjukdomar och annan frånvaro så att klarhet råder om vem som
ska förbereda och kalla till möte samt ta beslut i brådskande fall.
Hur den politiska organisationen ska utformas är en fråga för kommunfullmäktige att fastställa och är ytterst en politisk fråga varför undertecknad anser att det föreligger erforderligt underlag för politiskt ställningstagande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige hur motionen ska behandlas.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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127UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 161

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-15

157-175

Dnr 2018/124-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – upphäv antagna detaljplanen Järnnian
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-04-12
att tidigare antagna detaljplanen Järnnian ska upphävas.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-04-15 § 91 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-05-04 föreslår kommunchef Jens Odevall att mo-tionen avslås.
Av skrivelsen framgår att detaljplanen för Järnnian vann laga kraft 2016-0721 och har en genomförandetid på 10 år, det vill säga till 2026-07-21.
Under planens genomförandetid har fastighetsägaren en säkerställd byggrätt
i enlighet med planen. Som huvudregel får planen därför inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja före genomförandetidens utgång. Om fastighetsägarna motsätter sig ändringen krävs det för att
planen ska kunna ändras eller upphävas att nya förhållanden av stor allmän
vikt, som inte har kunnat förutses vid planläggningen, tillkommit. Rättspraxis
inom området är oerhört restriktiv.
Om en detaljplan ändras före genomförandetidens utgång har den som äger
en fastighet inom planområdet rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som detta medför. Ersättning ska betalas för fastighetens
marknadsvärdeminskning och för eventuella övriga ekonomiska skador som
fastighetsägaren drabbas av till följd av planåtgärden.
Det kan konstateras att det inte tillkommit några nya förhållanden av stor allmän vikt som skulle motivera ett upphävande av planen. Det kan inte heller
antas att fastighetsägaren skulle acceptera ett upphävande av planen. Alltså
saknas alla grundläggande förutsättningar för att upphäva planen inom genomförandetiden.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen då det inte tillkommit några nya förhållanden av stor
allmän vikt som skulle motivera ett upphävande av planen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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129UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 162

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-15

157-175

Dnr 2018/96-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – återför årskurs 6 till mellanstadiet
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-03-19
att kommunfullmäktige beslutar att årskurs 6 snarast möjligt återförs till mellanstadiet där det hör hemma.
Per Lublin (ÖP) framförde önskemål att motionen även ska lämnas till utbildningsnämnden, vilket ordföranden meddelar att kommunstyrelsen får ombesörja.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-05-04 § 66 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-05-04 redogör kommunchef Jens Odevall för hantering av medborgarförslag i samma ärende som avslogs av kommunfullmäktige 2018-03-19.
Kommunchefens bedömning är att det kan anses ytterst onödigt och ett slöseri med tid att ånyo lägga ned tid på att utreda ärendet, varför motionen
överlämnas för politiskt ställningstagande utan vidare utredning.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-06-14

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-05-19 - 2018-06-14

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
188038

K

2018-06-07

2018.1667

Magdalena Widell

SBN

I

2018-05-23

2018.1696

Yttrande från SBN över ansökan om
nätkoncession
KS meddelande

YTTRANDE

Protokoll Primärkommunala nämnden 2018-0504.

Veronika Fredlund

Regionförbundet

I

Meddelande KS

PROTOKOLL

LST avslår ansökan om hastighetsbegränsning
för väg 963

Magdalena Widell

2018-05-28

LST Kalmar

KS 2017/113

KS meddelande
Kopia skickad till Hanna A och
utbildningsförvaltningen/Magda

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan om ändring av lokal trafikföreskrift 30
km/h året om vid Runstens förskola
2018.1697

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning från
Sjöstugev 6 till Tullg1

2018-05-28

Grävansökan 10/18

KS 2018/3

Mailat beslutet 28/5-18
Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 120 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna.

Ida Dessin

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.1707

I

Cirkulär 18:20 Feriejobb/sommarjobb 2018

Magdalena Widell

Arbetsförmedlingen har av Regeringen fått i
uppdrag att fördela pengar
till kommunerna för att förstärka satsningar på
sommarjobb/feriejobb.
Totalt rör det sig om 100 Mkr.
2018-05-29

SKL
Sidan 1 av 4

Id

I/U/K Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2018.1711

I

2018-05-29

2018.1714

KS meddelande

CIRKULÄR

Inbjudan till ett webbinarium om hot, hat och
våld mot förtroendevalda som anordnas den 19
juni 2018.

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

INBJUDAN

BEAB 2018-05-15 Heltid som norm inom
lokalvården

Magdalena Widell

2018-05-30

BEAB

KS 2017/249

KS meddelande
Skickat till Lars-Gunnar och Ann för framtida
arbete med heltid som norm 2018-05-29/Magda

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Heltid som norm, erbjuda alla medarbetare heltid
senast år 2020
2018.1715

I

BEAB 2018-05-15 Heltid som norm inom
kostverksamheten

2018-05-30

BEAB

KS 2017/249

KS meddelande
Skickat till Lars-Gunnar och Ann för framtida
arbete med heltid som norm 2018-05-29/Magda

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Heltid som norm, erbjuda alla medarbetare heltid
senast år 2020
2018.1807

U

2018-06-04

2018.1810

Överenskommelse mellan "Sund Smart Stark
Senior" och Borgholms kommun,
Smålandsidrotten och Landstinget i Kalmar.

Magdalena Widell

Smålandsidrotten och Landstinget i Kalmar

U

KS meddelande

ÖVERENSKOMMELSE

Delegeringsbeslut 2018-04-14-2018-05-18

Marie-Louise Johansson

2018-06-05
KS 2018/10

Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 120 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna.
Meddelanden och delegationsbeslut

2018.1811

U

Meddelande KS 2018-04-14-2018-05-18

Marie-Louise Johansson

2018-06-05
KS 2018/10

Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 120 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna.
Meddelanden och delegationsbeslut

2018.1816
2018-06-07

I

Positiva synpunkter på beslutet att renovera
Åkerboskolan

Magdalena Widell

Catrin Ohlsson
Sidan 2 av 4

Id

I/U/K Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2015/217

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Åkerboskolan, ombyggnation
2018.1852

I

Förberedande arbete och undersökningar för
Projekt väg 136, Ottenby-Borgholm delen
Glömminge-Rälla

2018-06-07

Trafikverket

KS 2015/187

KS meddelande

Magdalena Widell

UNDERRÄTTELSE

Trafikplan väg 136 Ottenby-Borgholm delen
Rälla-Ekerum
2018.1853

I

2018-06-07

2018.1868

Länsstyrelsen i Kalmar län beviljar bidrag till
Magdalena Widell
Borgholms kommun med högst 550 000 kr för det
lokala vattenvårdsprojektet Tätortsnära våtmarker
Länsstyrelsen i Kalmar län

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar att den nu
gällande hastigheten på 50 km/timme ska
förlängas med 100 meter österut på väg 986

Marie-Louise Johansson

2018-06-08

Länstyrelsen

KS 2017/245

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - Ansökan om sänkt hastighet på väg 986
Sandvik
2018.1937

I

LST meddelar att de gett tillstånd att sätta upp
Magdalena Widell
valaffischer inom Kalmar län inför 2018 års val till
riksdag samt landsting. och kommunfullmäktige

2018-06-14

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/144

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Allmänna val 2018
2018.1938

I

2018-06-14

Cirkulär 18:22 Preliminär kostnadsutjämning för Magdalena Widell
LSS år 2019
Med anledning av Räkenskapssammandraget
(RS) för 2017 års preliminära
publicering så har SCB gjort en ny prognos för
utfallet i LSS-utjämningen för
2019. Avvikelsen mellan denna prognos och
SCB:s preliminära beräkningar
av LSS-utjämningen som ska publiceras senast 1
oktober i år bör bli marginella.
SKL
KS meddelande

2018.1939

I

CIRKULÄR

Protokoll 2018-06-07 Regionförbundets styrelse. Magdalena Widell
Remiss - Regional bredbandsstrategi för Kalmar
län och Remiss - Regional digital agenda för
Kalmar län 2019-2020 skickas ut i separata mail.

Sidan 3 av 4

Id

I/U/K Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-06-14

2018.1943

Regionförbundet i Kalmar län

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Skrivelse med synpunkter om Åkerskolan framtid???

Marie-Louise Johansson

2018-06-14

Catrin Olsson

KS 2015/217

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Åkerboskolan, ombyggnation
2018.1944

I

Skrivelse med synpunkter om Åkerbosskolans
renovering

2018-06-14

Frida Johansson

KS 2015/217

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Åkerboskolan, ombyggnation

Sidan 4 av 4
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-06-14

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-05-19 - 2018-06-14

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
2018.1692

U

Victorialoppet - tillstyrkt ansökan för plats
Jens Odevall
hamnområdet, Storgatan, Åkerhagsvägen,
Sandgatan samt Sjöstugevägen, Borgholm,
2018-07-15 kl 08.00-22.00, samt uppställning av
tält på torget.

2018-05-28

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-28/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1697

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning från Ida Dessin
Sjöstugev 6 till Tullg1

2018-05-28

Grävansökan 10/18

KS 2018/3

Mailat beslutet 28/5-18
DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 120 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna.
Grävtillstånd 2018

2018.1945

U

Ree sport store - ansökan tillstyrks

2018-05-29

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-29/Magda

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1895

U

Borgholms nya mode - tillstyrkt ansökan om
varu exponering/klädsställning för
gågatuperioden

2018-05-29

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-29/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1722

2018-05-30

U

Borgholms kommun har ingen erinran mot
Marie-Louise Johansson
ansökan om hastighets begränsning på väg 986,
Sandvik
LST Kalmar

KS 2018/155

DELEGERINGSBESLUT
Remiss- lokala trafikföreskrifter gällande sänkt
hastighet på väg 986 vid Sandvik
Sidan 1 av 6

Id

I/U/K

Beskrivning

136

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.1890

U

Anjas massage - tillstyrkt ansökan om
gatupratare
utanför porten Storgatan 17, Borgholm
2018-06-04--2019-06-04, Året runt dagtid

2018-05-30

Yttrande

KS 2018/6

Fel datum i yttrandet- nytt yttrande inskickat
2018-06-14/Magda
Skicka till polisen 2018-05-30/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1892

U

Borgholms bokhandel- Tillstyrkt ansökan för
gatupratare för perioden

2018-05-30

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-30/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1901

U

Lions- club Ab- tillstyrkt ansökan för Borgholms
marknad 2018-06-27, parkeringen står ej till
förfogande i år.

2018-05-30

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-30/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1908

U

Socialdemokraternas förening - ingen erinran
mot ansökan familjedag 2018-06-02

2018-05-30

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-30/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1915

U

Verandan - tillstyrkt ansökan uteservering för
perioden 2018-06-01--2018-08-25

2018-05-30

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-30/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1916

U

Victoriadagen - tillstyrkt ansökan för firande av
Kronprinsessan 2018-07-14 Idrottsplatsen
Borgholm

2018-05-30

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-05-30/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1749

I

2018-05-31

Angående ändring av tidsbundna lokala
Marie-Louise Johansson
trafikföreskrifter på väg 136. Borgholms kommun
har ingen erinran, mailat 2018-05-30
Trafikverket

KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.1771

2018-05-31

U

Delegationsbeslut yttrande till Lantmäteriet i
fastighetsbildningsärende Byxelkrok 1:1
rättigheter som belastar kommande fastighet.

Ida Dessin

MEX
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2016/139

Sänt till Lantmäteriet fastighetsbildning Gävle,
2018-05-31

DELEGERINGSBESLUT

Upplåtelse av arrendetomt med tomträtt, del av
Byxelkrok 1:1, Ärevarvet AB
2018.1893

U

Borgholms cityförening- Ansökan tillstyrks för
allsångskvällar på torget.

2018-06-01

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-01/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1896

U

Byxelkroks AIF (snuskafton)-Tillstyrkt ansökan
för offentlig tillställning på Byxelkroks festplats
2018-07-18

2018-06-01

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-01/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1897

U

Byxelkroks AIK (marknad) - tillstyrkt ansökan
gällande offentlig tillställning Byxelkrok,
Borgholm, 2018-07-28-2018-07-29 kl. 07.0020.00 bägge dagarna.

2018-06-01

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-01/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1898

U

Cirkus Olympia - tillstyrkt yttrande Ansökan
Jens Odevall
tillstyrks avseende affischering och begagnade
av allmän plats, cirkusföreställning på
Borgholms marknadsplats 2018-07-20-2018-0721.
Beträffande övriga platser för
cirkusföretställningar mellan tiden 2018-0714—2018-07-22 (Böda baden, Löttorp, Djupvik,
Lundegård och Ekerum) har sökande själv att
skaffa de tillstånd som behövs från respektive
markägare/vägförening.

2018-06-01

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-01/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1904

U

OJ Öland AB - tillstyrkt ansökan om uteservering Jens Odevall
2018-06-16-2018-08-19 10:00-22:00

2018-06-01

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-01/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1801

2018-06-04
KS 2018/34

I

GÄLLER EJ- 2018.1933 är den som gäller
Ida Dessin
Borgholms kommun berörs som fastighetsägare
till Tings Ene 1:14. Grannyttrandet gäller
nybyggnad av förråd om 83m2. Svar senast
2018-06-18
SBN
DELEGERINGSBESLUT
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Grannyttrande 2018
2018.1905

U

Pingstförsamlingen- tillstyrkt ansökan för sång
och musikgudtjänst 2018-06-24-2018-08-05

2018-06-04

Yttrande

KS 2018/6

Skickat 2018-06-04/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
187969

K

Delegationsbeslut - beviljar 90-100 tkr för
asfaltering av Ängsgatan.

Ilko Corkovic

2018-06-05
KS 2018/107

DELEGERINGSBESLUT
Asfalteringsarbeten 2018

2018.1894

U

Borgholms cityförening-Fredagsloppis ingen
erinran mot ansökan 2018-06-29-2018-08-17
08:00-18:00

2018-06-05

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-05/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1909

U

Strand hotell- Tillstyrka ansökan för den del som Jens Odevall
gäller fyrverkeri för datumet 2018-08-05. För
övriga datum avslås ansökan för den del som
kommunledningen kan yttra sig över.

2018-06-05

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-05/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1910

U

Sverigedemokraterna - ingen erinran över
ansökan om allmän sammankomst Borgholms
torg, torgmöten

2018-06-05

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-05/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1817

U

Delegationsbeslut att på option, delta i
länsgemensam upphandling avseende
biogasfordon.

Ilko Corkovic

2018-06-07
KS 2018/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal 2018

2018.1820

I

Byxelkroks Ekonomiska Förening- tillstyrkt
ansökan om gatupratare för 2018-06-05-201812-31

2018-06-07

Yttrande

KS 2018/6

Skickat polisen 2018-06-07/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.1928

U

ÖLANDS ULTRA-Högby idrottsförening- Ingen
erinran mot motionsloppet Öland Ultra Böda
Sand 2018-06-16 08:00-16:00

2018-06-07

Yttrande

KS 2018/39

Skickat till polisen 2018-06-07/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på
väg
188034

K

Böda IK - tillstyrkt ansökan gällande marknad
2018-06-29-2018-07-02

2018-06-07

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-07/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1875

U

2018-06-08

Överlåtelse av arrende avseende sjöbod
Borgholm 11:1 område 5

Ida Dessin

Nicklas Markström

MEX

KS 2018/4

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor mex 2018

2018.1902

U

Löttorps konditori- avstyrkt ansökan gällade
glasskiosk

2018-06-08

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-08/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1914

U

Ubbes vinyl- tillstyrkt ansökan för högtalare på
trottoar

2018-06-08

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-08/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1940

U

2018-06-12

Delegationsbeslut- tilldelningsbeslut ventilation Ilko Corkovic
Hammarstedts kyl och inneklimat AB, Avent drift
och innemiljö AB samt Gunnar Karlsen Sverige
AB.
KSO

KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2018.1918

U

2018-06-13

Vidaredelegation från KC av arbetsuppgifter och Jens Odevall
ansvar till Lars-Gunnar Fagerberg v 33-34
Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

2018.1923

U

BTE- Byggnadsställning- tillstyrkt ansökan

2018-06-13

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-13/Magda

Jens Odevall
DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1924

U

Pappa blå - tillstyrkt ansökan gällande
uteservering för perioden 2018-06-18-2018-1001

Jens Odevall
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-06-13

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-06-13/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.1925

U

ÖLANDS MARATON-Högby IF- Ölands
marathon 2018-08-04, ingen erinran mot
ansökan.

2018-06-13

Yttrande

KS 2018/39

Skickat till polisen 2018-06-13/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd anordna uppvisning/motionslopp på
väg
2018.1933

2018-06-14

I

Borgholms kommun berörs som fastighetsägare Ida Dessin
till Tings Ene 1:14. Grannyttrandet gäller
nybyggnad av förråd om 63,5m2. Svar senast
2018-06-23
SNB

KS 2018/34

DELEGERINGSBESLUT
Grannyttrande 2018
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-06-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-06-04
§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185 § 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190

Ansökan om bidrag för inköp av varselpuck
Ansökan om bidrag, Borgholms Jaktvårdskrets
Begäran om tilläggsbudget, socialnämnden
Begäran om tillstånd att uppföra farthinder/fartgupp, Löttorp
Begäran om tillstånd att uppföra farthinder/fartgupp, Byxelkrok
Översyn av hastighetsdämpande åtgärder i centrala Borgholm
Deltagande i strategin Ett Jämställt Kalmar län
Integritetspolicy för Borgholms kommun och dess bolag
Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges
beslut 2018-03-19 § 66; Medborgarförslag (Julius Sääf) - återför årskurs 6 till de
skolor där övriga mellanstadiet går (mål nr 1697-18)
Förtydligande gällande inriktningsbeslut, projekt Åkerboskolan, ombyggnation.
Redovisning av delegationsbeslut; anvisning av medel till asfaltering av Ängsgatan
Information, regionförbund
Deltagande i konferens. Komek
Remissvar – Havsplanen, Blekinge
Ansökan om medfinansiering till utökad lokal, Borgholms Bowl

2018-06-12
§ 191
§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211
§ 212
§ 213
§ 214
§ 215
§ 216
§ 217
§ 218
§ 219

Presentation av Vision pir-brygga, Kapelluddens Camping
Begäran om parkeringsförbud, Västra Kyrkogatan 22
Anvisning av medel, färdigställande och asfaltering av väg i Sandvik
Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; laddstolpar Ekbacka
Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; Ventilation Borgholms Sporthall
Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; Takarbete Ölandslego
Tertialbokslut 2018
Bildande av kommunförbundet Kalmar län
Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB
Översyn av kommunens hamnverksamhet
Avslut av ärende; Avtal 2018 Gata Park och Hamnar, Teknisk service
Rapport avseende beslut om heltid som norm
Begäran om anvisning av medel, Gata/park och vinterväghållning
Återrapportering; översyn av skötselavtal, badplatser
Ansökan om markreservation, Ljusbo Hyreshus AB
Pensionärernas Hus
Återrapportering och avslut av ärende; Erbjudande om förvärv av Folkets Hus
Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande kommunfullmäktiges be
slut 2018-04-16 § 101; motion (Per Lublin nÖP) - införa lokala sockenråd (mål nr 2105-18)
Ansökan om investeringsstöd för gatubelysning i Hörninge
Antagande av fördjupning av översiktsplanen för Djupvik
Återrapportering; Förslag på åtgärder med anledning av begäran om hastighetsbegränsande åtgärder väg 989, Löttorpsvägen.
Fastighetsreglering kvarteret Stugan
Fastighetsförvärv genom fastighetsreglering, Rälla Tall 2:2
Uppföljnings – och avstämningsmöten 2015-2018; socialnämnden
Lokalförsörjning 2018; information från fastighetsavdelningen
Återrapportering av statusen på Borgholms kommuns äldreboende
Information, Bowlinghallen
Skrivelse gällande buskörning och skadegörelse på Slottsskolans parkering
Information; Attendo trygghetsboende

142
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
2018-05-16
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15

Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2018.
Borgholms kommuns kulturpris 2017.
Meddelanden.
Delegationsbeslut.
Kulturprojektbidrag våren 2018.
Nästa sammanträde.
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