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Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019; Region
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-09-11 § 271 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att för sin del godkänna överenskommelse om finansiering inför
regionbildning 2019 mellan Landstinget i Kalmar län och länets
kommuner.
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Godkännande av beslut att sälja bolagets aktier i Bixia Prowin,
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Borgholm Energi AB beslutade 2018-08-15 § 136 att anta erbjudandet
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Anvisning av medel; uppförande av anläggning för fördröjning och
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att godkänna att kommunen i samverkan med Borgholm Energi AB
uppför anläggning för fördröjning och rening av dagvatten i ”Lilla
Triangeln”.
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att anvisa 1,5 mkr, kommunens del av projektet, genom omdisponering
från projekten infrastruktur och cirkulationsplats Rälla.
att förutsättningen för projektets genomförande är att motsvarande
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330 000 kronor) från investeringsbudgeten infrastruktur för asfaltering
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Beslutas av kommunstyrelsen
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av kylaggregat
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projektet upprustning av kylaggregat.
Beslutas av kommunstyrelsen
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Ändring av utbyggnadsprogram och beslut om etapp 3 och 4;
utbyggnad Byxelkroks hamn
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-09-11 § 279 kommunstyrelsen
att godkänna reviderat utbyggnadsprogram i enlighet med Alternativ 1
enligt ovan att genomföras inom befintlig budgetram.
att etapp 3, 4 och 5 enligt tidigare antaget utbyggnadsprogram § 143/17
därmed revideras och att programmet utökas med en post gällande
flyttning av fyr, rivning och lagning av befintlig pir, eventuella skador
på vägar med mera, vilket utförs löpande under utbyggnaden till en
kostnad om 7,2 mkr, vilket inryms i befintlig budgetram.
Beslutas av kommunstyrelsen
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Lokalförändring och omförhandling av hyresavtal; förskolan
Sandhorvan i Böda
Fastighetsavdelningen föreslår kommunstyrelsen
att godkänna lokalförändring för Sandhorvans förskola genom att
fastighetssägaren genomför ombyggnation av gymnastikbyggnden
fastigheten Böda 1:23.
att godkänna omförhandling av gällande hyresavtal enligt fastighetsägarens förslag.
Det bör noteras att hyressumma ökar vilket medför att kostnaden för
lokalen också ökar.
Beslutas av kommunstyrelsen – för inarbetning i budget 2019.
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Uppföljning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll
Revisorerna vill ha svar på uppföljningen senast 2018-09-28.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-09-04 § 269 till
kommunchef Jens Odevall
att upprätta förslag på svar till revisorerna för behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-25.
Beslutas av kommunstyrelsen
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Förändrad protokollsmall med anledning av digitaliseringsarbete
Med anledning av genomförande av digitaliseringsprocessen har förslag
på ny protokollsmall tagits fram. Revisorerna har framfört behov av formellt
beslut att nata mallen.
Beslutas av kommunstyrelsen
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Godkännande av reviderade rutiner; HR-avdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-09-11 § 282 kommunstyrelsen
att anta reviderade rutiner, som därmed ersätter tidigare antagna.
Beslutas av kommunstyrelsen
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Ytterligare redogörelse gällande skolskjutsverksamheten;
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Kommunstyrelsen 2018-08-28 § 164 överlämnade Per Lublins skrivelse till
utbildningsförvaltningen för ytterligare redogörelse om hur skolskjutsverksamheten fungerar till kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-25.
Utbildningsförvaltningen har sammanställt svar.
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Uppföljning augusti
I sammanställningen nedan följer kommunens preliminära ställning efter augusti
2018.





Preliminärt resultatet exklusive semesterlöneskuld för kommunen i augusti
är +8,5 mkr. Inklusive semesterlöneskuld +16,8 mkr.
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen -2,5 mkr.
Investeringarna till och med augusti uppgår till 18,7 mkr.
Likvida medel 60,8 mkr.

Budget avvikelsen efter augusti är -2,5 mkr. Nämndernas totala budgetavvikelse
enligt tabellen nedan är -18,5 mkr och finansförvaltningen +16,0 mkr.

Driftredovisning
Avvikelse

Redovisat inkl.
semesterlöneskuld

Budget

Redovisat

95 119

98 745

-3 626

98 745

Total
1

Kommunstyrelsen

2

Övriga nämnder

1 095

1 615

-521

1 615

3

Borgholms Slott

-210

-991

781

-991

6

Utbildningsnämnd

116 121

116 973

-852

116 973

7

Socialnämnd

194 972

208 854

-13 882

208 854

8

Samhällsbyggnad
snämnd

10 000

10 370

-369

10 370

9

Finansförvaltning

-428 102

-444 054

15 952

-452 321

-11 004

-8 488

-2 516

-16 756

Summa

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

Beteckning

2018-09-17

2018/133 012-012

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Linda Kjellin
Budgetchef

Till kommunstyrelsen

Information om förslag till målformulering för kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna. Målformuleringarna tas upp för beslut i
oktober i samband med verksamhetsplan.
Ärendebeskrivning
I beslutad styrmodell framgår att respektive förvaltning ska besluta sin
verksamhetsplan i oktober. Verksamhetsplanen innehåller bland annat
nämndmål, nyckeltal, aktivitetsplan och fördelning av budget på
verksamhetsnivå.
Beslutsunderlag
Se bilaga.

Jens Odevall
Kommunchef

Linda Kjellin
Budgetchef

Skickas till
Klicka här för att ange text.

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 18

Telefax

e-mail / www

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Perspektiv

Medborgare

Kommunfullmäktigemål

Borgholms kommun ska genomsyras av
öppenhet, delaktighet, inflytande och lika
möjligheter.

Nämndsmål

Medborgarens väg in ska vara enkel och
tydlig

Medborgaren känner sig delaktig i
kommunens utveckling

Borgholms kommun ska tillsammans med
företagare och myndigheter arbeta för
nöjdare företagare som blir fler.

Borgholms kommun ska ha flest nystartade
företag i länet

Borgholms kommun ska skapa goda
förutsättningar för att leva, verka och bo i
hela kommunen året runt.

Skapa god kommunikation med
kommunens medborgare och andra
servicefunktioner

Borgholms kommun ska skapa möjlighet för
fiber till samtliga medborgare

Organisation

Borgholms kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare där medarbetarna bidrar till
utveckling

Medarbetarna är nöjda med sin
arbetssituation genom delaktighet,
engagemang och personlig utveckling

8

Hållbarhet

Borgholms kommuns ska vara en effektiv
och ändamålsenlig organisation

Verksamheten är effektiv och
ändamålsenlig

Borgholms kommun ska vara en förebild
och bidra till en ansvarsfull
samhällsutveckling.

Verksamheten ska arbeta för minskad
användning av fossila bränslen

Verksamheterna i Borgholms kommun ska Verksamheten ska arbeta för att bibehålla
alternativt öka arealen våtmarker och
bedrivas utifrån god ekonomisk
ängsmarker
hushållning, långsiktighet och stabilitet.
Verksamheterna ska ha energieffektiva
fastigheter
Verksamheterna ska bedrivas
kostnadseffektivt

9
Nyckeltal

Aktiviteter

Nöjd-Inflytande-Index
Hur god är kommunens webinformation till
medborgarna
Införa ny extern hemsida
Införa e-förslag
Hur väl möjliggör kommunen för
medborgarna att delta i kommunens
utveckling?
Ta fram en guide/handlingsplan för
medborgardialog
Antal nya företag som har startats per 1
000 invånare i kommunen
Sammanfattande omdöme om kommunens
service för företagen
Ta fram detaljplaner och byggklar mark för
företagsetableringar
Tillsätta LOTS-funktion
Andel av medborgarna som tar kontakt
med kommunen via telefon som får ett
direkt svar på enkel fråga
Andel ärenden som inkommer via e-tjänst
Införa plattform för e-tjänster
Införa en app för hänvisning
Utveckla servicecenter
Minst 75 % av kommunens hushåll ska ha
möjlighet att ansluta sig till fiber.
Revidering av strategi- och handlingsplan i
enlighet med digitala, regionala agendan

Samtliga tjänster som annonseras inom
kommunledningsförvaltningen är på 100 %
Samtliga verksamheter ska ha mål och
handlingsplan avseende jämställdhet och
mångfald.
Förbättra Medarbetarindex mot fg mätning
Förbättra Ledar-index mot fg mätning
Skapa digital arena för gemensam
bemanningsplanering
Ta fram mål och handlingsplan för
jämställdhet

10
Genomföra årlig medarbetarundersökning
Införande av chefsdagar
Varje medarbetare ska ha haft mål- resultat
och lönedialog med tillhörande
utvecklingsplan
Kartlaggning av kommunens processer
E-blomlådan, förbättring mot fg år
Löpande information och utbildning till
samtliga chefer avseende mål- resultat och
löneprocess
Ta fram en lokalförsörjningsplan
Förbättra kommunens huvudprocesser
Inspirationsdagar, implementering av
digitaliseringstrategin
Andel flygresor i förhållande till annat
ressätt.
Andel miljöbilar
Införa klimatkompensering
Övergång till fossilfria transporter inom
kommunens fordonspark
Andel våtmarker och ängsmarker bibehålls
eller ökar
Pollineringsprojekt
Minskad energianvändningen
Kartlägga möjlighet till solpaneler
Referenskostnad för verksamheter inom
kommunstyrelsens område
Ökad avtalstrohet jämfört med föregående
år
Delta i SKLs projekt "Att utveckla
budgetprocessen"
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 271

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-11

271-283

Dnr 2018/203-106 KS

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019; Region
Kalmar län
Landstinget i Kalmar län har hos Regeringen ansökt om ändring av lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i
Kalmar län från och med 2019-01-01 omfattas av lagen och att det därmed
bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Den blivande regionen
ska heta ”Region Kalmar län¨.
Landstinget och länets kommuner har i samverkan arbetat fram ett förslag till
överenskommelse om finansering inför regionbildning 2019. Landstingsfullmäktige kommer 2018-10-03 att fatta beslut för sin del vad gäller överenskommelsen om finansieringen.
Landstingets arbetsutskott har 2018-09-05 § 134 beslutat att skicka förslaget
till överenskommelse om finansering inför regionbildning 2019 till länets kommuner för en parallell beslutsprocess, för att på så sätt möjliggöra att överenskommelsen kan beaktas i kommunernas och landstingets budgetarbete
inför 2019.
Under våren 2018 har ett underlag för behov av finansiering tagits fram avseende den delen av nuvarande regionförbundet som kommer att ingå i Re-gion Kalmar län. I underlaget har tagits hänsyn till dagens uppdrag och den finansiering som följer med in i den nya organisationen. Främst kommer verksamheten ingå i den nya Regionala utvecklingsförvaltningen, men även andra delar av Region Kalmar län kommer att innefattas.
Enligt en beräkning summeras behovet av finansiering för övertagande av
det regionala utvecklingsansvaret till knappt 31 mkr. Efter att hela medlemsavgiften (ca 10 mkr) för Landstinget i Kalmar län avräknats återstår ett behov
av finansiering på knappt 21 mkr.
Den fortsatta finansieringen från kommunerna föreslås ske via årliga bidrag
som baserar sig på nuvarande medlemsavgift till Regionförbundet i Kalmar
län, med avdrag för den del som finansierar det kommande kommunförbundet.
Den sammanlagda medlemsavgiften för kommunerna beräknas uppgå till
18,7 mkr och den beräknade medlemsavgiften för det kommande kommunförbundet uppgår till 6,8 mkr, Kvarstår gör 11,9 mkr som fördelas mellan
kommunerna på samma sätt som den nuvarande medlemsavgiften till regionförbundet. Med detta upplägg blir förändringen kostnadsneutral för länets
kommuner.
Efter övertagandet av regionförbundets verksamhet kvarstår ett rationaliseringsbehov på drygt 9 mkr i Region Kalmar län. Som en del i den omställning
som därmed erfordras, avstår kommunerna från sina respektive andelar i det
egna kapitalet i Regionförbundet i Kalmar län. Fördelningen av det egna kaUtdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-11

271-283

pitalet vid avvecklingen stipuleras i förbundsordningen och omställningsbidraget delges Region Kalmar län som ett engångsbelopp, uppgående till samma
belopp som regleras till respektive kommun vid avvecklingen av
Regionförbundet i Kalmar län.
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av 2017 till totalt ca 28 mkr, men
kommer att påverkas av resultatet för 2018. Kommunernas andel av det egna kapitalet uppgår till drygt 65 % eller drygt 18 mkr vid utgången av 2017.
Därmed möjliggörs en omställningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län
att anpassa verksamheten.
För Borgholms kommuns del uppgår, utöver medlemsavgiften, föreslaget bidrag till Region Kalmar län till 531 tkr/år med årlig uppräkning på samma sätt
som medlemsavgiften i regionförbundet räknats upp. Tiden för överenskommelsen gäller mellan 2019-01-01—2024-12-31.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

för sin del godkänna överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019 mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sida

1 (2)
Datum

2018-09-05
Landstingsdirektörens stab
Kanslienheten

Ojusterat protokollsutdrag från landstingsstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde den 5 september 2018
§ 134

Diarienummer 170648

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning
2019
Beslut
1. Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslår landstingsfullmäktige besluta
följande.
Landstingsfullmäktige godkänner för sin del överenskommelsen om
finansiering inför regionbildning 2019 mellan Landstinget i Kalmar län
och länets kommuner.
Landstingsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med länets kommuner.
Landstingsfullmäktige rekommenderar länets kommuner att godkänna
överenskommelsen.
2. Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslaget på
överenskommelse till länets kommuner för en parallell beslutsprocess.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län har hos regeringen ansökt om ändring av lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i
Kalmar län från och med den 1 januari 2019 omfattas av lagen och att det
därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Den blivande
regionen ska heta Region Kalmar län. Enligt en beräkning summeras
behovet av finansiering för övertagande av det regionala utvecklingsansvaret
till knappt 31 Mkr. Efter att hela medlemsavgiften (ca 10 Mkr) för
Landstinget i Kalmar län avräknats återstår ett behov av finansiering på
knappt 21 Mkr. Den fortsatta finansieringen från kommunerna föreslås ske
via årliga bidrag som baserar sig på nuvarande medlemsavgift till
Regionförbundet i Kalmar län, med avdrag för den del som finansierar det
kommande kommunförbundet. Bidraget uppgår för 2019 till 11,9 Mkr och

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Landstinget i Kalmar län

Ltkalmar.se

landstinget@ltkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
391 26 Kalmar

0480-810 00 vx

833-3007

Landstinget i Kalmar län
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Datum

Sida

2018-09-05

2 (2)

räknas upp årligen under avtalsperioden som är 2019-01-01—2024-12-31.
Som en del i den omställning som erfordras avstår kommunerna från sina
respektive andelar i det egna kapitalet i Regionförbundet i Kalmar län. Det
egna kapitalet uppgick vid utgången av 2017 till totalt ca 28 Mkr, men
kommer att påverkas av resultatet för 2018. Kommunernas andel av det egna
kapitalet uppgår till drygt 65 %, eller drygt 18 Mkr vid utgången av 2017.
Därmed möjliggörs en omställningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län
att anpassa verksamheten.
Förslaget till överenskommelse har tagits fram i samarbete med företrädare
för landstinget och länets kommuner.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att fullmäktige godkänner
överenskommelsen om finansiering för sin del och rekommenderar länets
kommuner att godkänna densamma.
Då ärendet har arbetats fram gemensamt med länets kommuner föreslås att
landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslaget på
överenskommelse till kommunerna för en parallell beslutsprocess.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2018.
2. Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019.

Anders Henriksson
Ordförande

Christer Jonsson
Justerare

Rätt intygar: Moa Rosholm
Protokollsutdrag till: Samtliga kommuner i Kalmar län.
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Överenskommelse om finansiering inför regionbildning
2019
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län har hos regeringen ansökt om ändring av lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i
Kalmar län från och med den 1 januari 2019 omfattas av lagen och att det
därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Den blivande
regionen ska heta Region Kalmar län.
Ansökan har föregåtts av ett beslut som är förankrat hos såväl kommunerna i
länet samt hos Regionförbundet i Kalmar län som idag innehar det regionala
utvecklingsansvaret. I och med att det bildas en region övertar landstinget
det regionala utvecklingsansvaret från regionförbundet. Regionförbundet har
även andra uppgifter, såsom att vara intresseorgan och samordna primärkommunala frågor åt kommunerna. En utredning är gjord som talar om vilka delar av regionförbundets verksamhet som ska överlämnas till den blivande
regionen och vilka delar som ska gå över till ett nybildat kommunförbund
som ska hantera de primärkommunala frågorna.
Ekonomi – Behov av finansiering
Under våren 2018 har ett underlag har tagits fram avseende behovet av
finansiering av den delen av nuvarande Regionförbundet som kommer att
ingå i Region Kalmar län. I underlaget har tagits hänsyn till dagens uppdrag
och den finansiering som följer med in i den nya organisationen. Främst
kommer verksamheten ingå i den nya Regionala utvecklingsförvaltningen,
men även andra delar av Region Kalmar län kommer att innefattas. Beräkningen summeras till ett kvarstående behov av finansiering på knappt 31
Mkr. Efter att hela medlemsavgiften (ca 10 Mkr) för Landstinget i Kalmar
län avräknats återstår ett behov av finansiering på knappt 21 Mkr.
Fortsatt bidrag
Den fortsatta finansieringen från kommunerna sker via årliga bidrag som baserar sig på nuvarande medlemsavgift till Regionförbundet i Kalmar län,
med avdrag för den del som finansierar det kommande kommunförbundet.
Den sammanlagda medlemsavgiften för kommunerna beräknas uppgå till
18,7 Mkr och den beräknade medlemsavgiften för det kommande kommunförbundet uppgår till 6,8 Mkr. Kvarstår gör 11,9 Mkr och fördelas mellan
kommunerna på samma sätt som den nuvarande medlemsavgiften till
Regionförbundet i Kalmar län. Fördelning i procent och fortsatt bidrag till
Region Kalmar län för 2019 framgår nedan. Med detta upplägg blir
förändringen kostnadsneutral för länets kommuner.
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Kommun
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
Summa

Andel
2,8%
2,9%
6,1%
6,2%
5,5%
3,9%
26,9%
8,5%
11,2%
14,9%
6,6%
4,5%

Bidrag (Tkr)
327
351
726
741
657
469
3197
1009
1331
1770
791
531
11900

Bidraget ska ses som en del i grundfinansieringen av verksamheten och är
ovillkorat. Den årliga uppräkningen av bidraget sker på samma sätt som uppräkningen av medlemsavgiften i Regionförbundet räknats upp. Uppräkningen baserar sig därmed på utvecklingen av respektive kommuns skatteintäkt och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem.
Omställningsbidrag
Efter övertagande av Regionförbundets verksamhet kvarstår därmed ett rationaliseringsbehov på drygt 9 Mkr i Region Kalmar län. Som en del i den
omställning som därmed erfordras avstår kommunerna från sina respektive
andelar i det egna kapitalet i Regionförbundet i Kalmar län. Fördelning av
det egna kapitalet vid avvecklingen stipuleras i förbundsordningen och omställningsbidraget delges Region Kalmar län som ett engångsbelopp uppgående till samma belopp som regleras till respektive kommun vid avvecklingen av Regionförbundet i Kalmar län. Det egna kapitalet uppgick vid utgången av 2017 till totalt ca 28 Mkr, men kommer att påverkas av resultatet
för 2018. Kommunernas andel av det egna kapitalet uppgår till drygt 65 %,
eller drygt 18 Mkr vid utgången av 2017. Därmed möjliggörs en omställningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län att anpassa verksamheten.
Avtalstid
Denna överenskommelse gäller mellan 2019-01-01—2024-12-31 och parterna har en gemensam ambition att överenskommelsen därefter förlängs
med samma avtalslängd.
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Underskrifter av landstingsdirektör och kommundirektörer efter beslut i respektive instans.

______________den___ /___ 2018
Landstinget i Kalmar län

______________den___ /___ 2018
Högsby kommun

______________den___ /___ 2018
Torsås kommun

______________den___ /___ 2018
Mörbylånga kommun

______________den___ /___ 2018
Hultsfred kommun

______________den___ /___ 2018
Mönsterås kommun

______________den___ /___ 2018
Emmaboda kommun

______________den___ /___ 2018
Kalmar kommun

______________den___ /___ 2018
Nybro kommun

______________den___ /___ 2018
Oskarshamns kommun

______________den___ /___ 2018
Västerviks kommun

______________den___ /___ 2018
Vimmerby kommun

______________den___ /___ 2018
Borgholms kommun
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20PROTOKOLL

Borgholm Energi AB
2018-09-12

§ 145

Dnr 2016/133

Försäljning av Kastlösa vindkraftpark

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att översända ärendet till Kommunfullmäktige för godkännande av
beslut att sälja Kastlösa vindkraftpark enligt bilagt protokollsutdrag § 72, 2018-03-21, Dnr
2016/133.

Sammanfattning av ärendet
Borgholm Energi AB:s beslut att sälja Kastlösa vindraftpark skickas retroaktivt till
Kommunfullmäktige för godkännande. Ärendet har tidigare informerats av VD och
styrelsens ordförande.

Dagens sammanträde
Carl Malgerud och VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Hänvisades till Ägardirektivet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2018-03-21
Tjänsteskrivelse 2017-12-04

Skickas till
Skickas till Kommunfullmäktige för godkännande i efterhand.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21PROTOKOLL

Borgholm Energi AB
2018-03-21

§ 72

Dnr 2016/133

Försäljning av Kastlösa vindkraftpark

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att sälja Kastlösa vindkraftpark till Mälarvind AB (556861-4951) för
2 970 000 kr, med tillägg att krav på att summan investeras i grön energi.
Styrelseledamot Birger Palm reserverar sig för beslutet att sälja vindkraftparken.

Sammanfattning av ärendet
I beslut §120 2016/133 från 2017-01-18 uppdras VD Anders Lindholm att inkomma med
förslag för att undvika framtida kostnader för vindkraftverken i Kastlösa.
Under hösten kontaktas Borgholm Energi av representant för ett svenskt företag som
köper och driver vidare äldre vindkraftverk. På uppmaning så inkommer ett indikativt bud
på 3,1 Mkr. Deras avsikt är att driva och underhålla vindkraftparken längre än 2024. Ett
samlat bud på 3,1 Mkr motsvarar 387 tkr per vindkraftverk.
Efter genomförd besiktning av vindkraftparken så sattes slutligt pris till 2 970 000 kr.
Försäkringsersättning för förolyckade verket ID903 tillfaller Borgholm Energi AB i sin
helhet.

Dagens sammanträde
Anders Lindholm föredrar ärendet.
Styrelsen beslutar att sälja Kastlösa Vindkraftpark enligt förslaget, med tillägg att krav på
att pengarna investeras i grön energi.
Styrelseledamot Birger Palm reserverar sig för beslutet att sälja vindkraftparken.

Beslutsunderlag
Tidigare underlag till styrelsen.
Information under sammanträdet.

Skickas till
Daniel Njord Petersson, Ekonom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande
2017-12-04

Sida 1

Dnr.

Avdelning: Bolagsledning
Mottagare: Styrelsen BEAB
Handläggare Daniel Njord Petersson & Robin Hillström
E-post: AndersDaniel.Petersson@borgholm.se
Tel: 048588319

Försäljning av Kastlösa vindkraftpark
Förslag till beslut
Styrelsen beslutar att
1. ge VD i uppdrag att gå vidare i försäljningen av Kastlösa vindkraftpark
2. bolaget söker ägarens tillåtelse att sälja Kastlösa vindkraftpark

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Borgholm Energi äger 8 st vindkraftverk i Kastlösa som driftsattes 1997/98. Markarrendet
för vindkraftparken går ut 2024. Samtliga verk är avskrivna, undantaget investeringar som
ersätter havererade växellådor, totalt återstående värde 576 tkr november 2017.
Värdering genomförd 2015 av Bravi HB ansåg parken ha en driftslivlängd fram till 2020.
Om detta skall förlängas förbi 2020 behövs omfattande investeringar.
Flodmans el och energi, som har driftservice på Kastlösa verken, fick i uppdrag att ta fram
en åtgärdslista för nödvändiga investeringar som avlägsnar de mest aktuella problem och
missförhållanden med verken. Det omedelbara investeringsbehovet uppgår till 870 tkr.
Investeringsbehovet kvarstår.
I oktober 2017 brann motorhuset på ID 903 i Kastlösa. ID 903 var ett av verken som
identifierades med minst investeringsbehov.
Ärendet
I beslut §120 2016/133 från 2017-01-18 uppdras VD Anders Lindholm att inkomma med
förslag för att undvika framtida kostnader för vindkraftverken i Kastlösa.
I beslut §8 2016/133 från 2017-02-08 ska investeringskalkyl tas fram för varje verk i
Kastlösa. Vid investeringsbeslut skall analys göras mot lönsamheten. Försäljning är ett
alternativ vid rätt pris.
Under hösten kontaktas Borgholm Energi av representant för ett svenskt företag som
köper och driver vidare äldre vindkraftverk. På uppmaning så inkommer ett indikativt bud
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Tjänsteutlåtande
2017-12-04

Sida 2

Dnr.

på 3,1 Mkr. Deras avsikt är att driva och underhålla vindkraftparken längre än 2024. Ett
samlat bud på 3,1 Mkr motsvarar 387 tkr per vindkraftverk.
Analys
För att värdera budet jämförs det med kassaflödet i tre olika scenarier (bilaga 1). Samtliga
antagna scenarier utgår från samma förutsättningar gällande producerad kWh per år,
driftkostnad och ränta/gemensamma kostnader. Kassaflödet påverkas av investeringar
(2270 tkr) för att kunna upprätthålla samtliga vindkraftverk i drift till 2024. Kassaflödet är
beräknat enligt nuvärdesmetoden, med en diskonteringsränta på 4 %.
Samtliga underlag är uppdaterade efter förutsättningar som gavs november 2017.
Återställande av ID903 till fullgott skick antas ske med ersättning från försäkringsbolag.
Scenario A antar att genomsnittpriset är 30 öre/kWh på nordpool. Det ger ett kassaflöde på
3712 tkr till år 2024.
Scenario B antar att genomsnittpriset är 25 öre/kWh på nordpool. Det ger ett kassaflöde på
1627 tkr till år 2024.
Scenario M är medelvärdet för A och B, samtidigt som det är genomsnittspriset på såld
producerad el mellan åren 2014-2017 och det ger ett positivt kassaflöde på 2669 tkr till år
2024.
Jämförs budet med dessa tre olika scenarier, så kan vi konstatera att ett bud på 3,1 Mkr ger
störst möjlig avkastning till minst tagen risk. Genomsnittspriset för såld el var 26 öre/kWh
mellan åren 2014-2017 och antar vi att prisutvecklingen är samma framöver så kommer
kassaflödet vara sämre om vi äger vindkraftparken än om vi avyttrar den. Dessutom är
vindkraftparken gammal och kräver stora investeringar, där osäkerheten angående driften
är stor. I analysen antar vi att två stora reparationer kommer att krävas till år 2024, men i
själva verket så kanske det är i underkant.
______________________
Daniel Njord Petersson & Robin Hillström
Ekonomer

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga 1: Kastlösa vindkraftpark 20171204

24PROTOKOLL

Borgholm Energi AB
2018-09-12

§ 146

Dnr 2018/37

Bixia ProWin

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att översända ärendet till Kommunfullmäktige för godkännande av
beslut att sälja aktieinnehav i Bixia ProWin enligt bilagt protokollsutdrag § 136, 2018-08-15,
Dnr 2018/37.

Sammanfattning av ärendet
Borgholm Energi AB:s beslut att sälja aktieinnehav i Bixia ProWin skickas retroaktivt till
Kommunfullmäktige för godkännande.

Dagens sammanträde
Anders Lindholm föredrar ärendet.
Styrelseledamot Ingvar Svensson deltar ej i röstningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 1 136, 20180815, Dnr 2018/37
Erbjudande om försäljning från Tekniska Verken i Linköping Vind AB av aktier i Bixia ProWin
AB

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

25PROTOKOLL

Borgholm Energi AB
2018-08-15

§ 136

Dnr 2018/37

Bixia ProWin

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att anta erbjudandet avseende köp av Borgholm Energis aktier i Bixia
ProWin.

Sammanfattning av ärendet
2012 bildades Bixia ProWin AB i syfte att samla alla vindkraftbolag under ett företagsnamn.
Det är ett systerbolag till Bixia AB. I Bixia ProWin-koncernen innefattas bolagen Bixia
ProWin, Bixia Byggvind (dotterbolag) och Bixia Gryningsvind (intressebolag).
Bolaget äger och förvaltar vindkraftsparker samt är beställare av nya parker. Bolaget ägs av
Tekniska Verken, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi (2,18 %), Mjölby-Svartådalen
Energiverk, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och
Växjö Energi.

Omsättning och resultat
Tkr

50 000
40 000
30 000
20 000
Omsättning
Rörelseresultat

10 000
0
-10 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

-20 000
-30 000

2014-2017 har resultatet varit negativt. 2014 och 2015 gjordes betydande nedskrivningar
av värdet på anläggningstillgångar. Under 2016 och 2017 har elpriset varit lågt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Borgholm Energi AB
2018-08-15

Balansomslutning och Eget Kapital
Tkr 350 000
300 000
250 000
200 000

Balansomslutning
Eget Kapital

150 000
100 000
50 000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

2015 ändrades Bixia Gryningsvind från ett dotterbolag till ett intresseföretag. Därmed
flyttades höga värden ut från koncernens balansräkning.

Konsekvenser för Borgholm Energi
Aktierna i Bixia ProWin anskaffades 2012 till ett värde av 403 tkr. Detta värde är oförändrat
i balansräkningen.

Dagens sammanträde
Anders Lindholm och Annika Hermansson föredrar ärendet.
Styrelseledamot Ingvar Svensson lägger ner sin röst.
Ordförande yrkar på tillstyrkande av beslutet.

Beslutsunderlag
Fördelning aktier och bud
Aktieöverlåtelseavtal

Skickas till
Annika Hermansson, ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Till aktieägarna i Bixia ProWin AB
Linköping den 20 juni 2018

Erbjudande om försäljning av aktier i Bixia ProWin AB
Tekniska verken i Linköping Vind AB (”TvAB Vind”) får härmed lämna nedan erbjudande till samtliga
aktieägare i Bixia ProWin AB (”Bixia ProWin” eller ”Bolaget”) i enlighet med vad som tidigare
presenterats vid bland annat styrelsemöte i Bixia ProWin. Erbjudandet gäller till och med den 30
september 2018.

1.

Bakgrund

Förutsättningar och motiv för ägande i Bixia ProWin har förändrats över tiden och en öppenhet för
att diskutera ägande i Bixia ProWin har under en period funnits i ägarkretsen och ägarkretsen har
uttryckt önskemål om ett bud på aktierna.

2.

Erbjudande

TvAB Vind erbjuder sig att köpa aktier i Bixia ProWin (”Erbjudandet”). Erbjudandet omfattar samtliga
aktier i Bixia ProWin.
Priset på aktierna har fastställts utifrån Bixia ProWinkoncernens eget kapital (substansvärdet) enligt
upprättat månadsbokslut för april månad 2018 vilket, med hänsyn taget till den K3-värdering som
gjordes per 31 december 2017, i praktiken överensstämmer med marknadsvärdet. Totalt finns
1 000 000 aktier i Bolaget. Priset per aktie är således Bixia ProWinkoncernens eget kapital dividerat
med 1 000 000 (105 976 127 kronor/1 000 000 aktier = 105,98 kr/aktie). Balans- och resultaträkning
för april månad 2018 och Erbjudandet fördelat per aktieägare bifogas, bilaga 1-3.
Årsbokslutet för 2017 har upprättats enligt K3-reglerna. Bokslutet för april månad 2018 har
upprättats enligt samma principer. I samband med årsbokslutet för 2017 gjordes en årlig extern
värdering av de materiella anläggningstillgångarna och nedskrivningsbehovet prövades då.
Erbjudandet gäller till och med den 30 september 2018.
Aktieöverlåtelsen ska ske enligt villkor i bifogat aktieöverlåtelseavtal, bilaga 4.
Betalning av aktierna och tillträde kommer att ske den dag TvAB Vind meddelar, under förutsättning
att (i) samtliga aktieägare bekräftat att de avstår från sin förköpsrätt enligt bolagsordningen,
alternativt, vid genomfört förköpsförfarande enligt bolagsordningen, när det konstaterats att ingen
aktieägare önskar utnyttja förköpsrätten, (ii) styrelsen i Linköpings Stadshus AB godkänt förvärvet
och (iii) lagakraftvunnet godkännande från Linköpings kommunfullmäktige finns.
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3.

Om Erbjudandet accepteras

Om ni accepterar Erbjudandet vänligen bekräfta det skriftligen till undertecknad senast den 30
september 2018.
När bekräftelse erhållits kommer TvAB Vind sammanställa och översända aktieöverlåtelseavtal att
underteckna.

4.

Om Erbjudandet inte accepteras

Erbjudandet om försäljning skickas till samtliga aktieägare i Bolaget. Det innebär att det kan finnas
vissa som accepterar Erbjudandet. Enligt bolagsordningens bestämmelser ska en sådan överlåtelse av
aktier erbjudas till förköp till samtliga övriga aktieägare innan överlåtelse till TvAB Vind kan ske. Om
ni redan nu har beslutat att inte åberopa den förköpsrätt som finns i bolagsordningen ber vi er att,
för att underlätta processen för de aktieägare som önskar överlåta sina aktier till TvAB Vind, att
underteckna bifogad bekräftelse, bilaga 5, om avstående från förköpsrätt enligt bolagsordningen.

Med vänlig hälsning
Tekniska verken i Linköping Vind AB

Henrik Valent
Verkställande Direktör
Brogatan 1
581 15 LINKÖPING
Tele: 073-0376015
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 276

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-11

271-283

Dnr 2018/185-049 KS

Anvisning av medel; Uppförande av anläggning för fördröjning och rening av dagvatten i ”Lilla Triangeln”
I tjänsteskrivelse 2018-07-26 och vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschef Linda Hedlund och ledningsnätschef Torgny Färm för
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Uppförandet av en dagvattenanläggning i Lilla Triangeln är en åtgärd som är
nödvändig med hänsyn till dagens förutsättningar. Anläggningen kommer att
minska risken för översvämning för de fastigheter som ligger nedströms samt
ha en renande funktion på det dagvatten som leds vidare till Kalmarsund.
Utöver uppförandet av denna anläggning kommer det i framtiden att krävas
ytterligare åtgärder i anläggningens avrinningsområden. Detta är nödvändigt
för att hantera översvämningsproblematik, ökade krav på dagvattnets rening
och kvalité och för att skapa förutsättningar för ytterligare exploatering i avrinningsområdet.
Beslutsunderlag
Antagen detaljplan för Triangeln, där bestämmelser för dagvatten anges.
Dimensionerings-PM Lilla Triangeln 180329, Vatten och Samhällsteknik AB
Ärende/bedömning
Bakgrund
Markytorna i kvarteret Triangeln har tidigare tjänat som fördröjning för dagvatten för stora avrinningsytor i dess omgivning. I och med exploateringen av
kvarteret försvann denna fördröjande funktion, detta då enbart det dagvatten
som uppstår inom kvarteret ska hanteras på dessa ytor enligt antagen detaljplan. Exploateringen innebär även att markytorna inom kvarteret har hårdgjorts.
Förlusten av de markytor som tidigare fungerat som fördröjning samt den tillkommande belastningen av dagvatten från exploateringen har medfört en
ökad risk för översvämningsproblem för de fastigheter som ligger nedströms.
Fördröjningen som fanns i kvarteret har troligen också varit kvalitetshöjande
för det dagvatten som letts vidare till recipienten Kalmarsund.
De ändrade förutsättningarna gällande dagvattenhanteringen i området har
initierat en utredning gällande dagvattnet i området. Utredningen är genomförd av konsult på uppdrag av Borgholms kommun. I utredningen inkluderades även förprojektering av möjliga åtgärder för fördröjning och rening av
dagvatten.
Förutsättningar
En förutsättning för utredningen var att möjliga åtgärder för fördröjning och
rening ska rymmas inom platsen kallad ”Lilla Triangeln” som är en del av fastigheten Borgholm 13:1.
Utdragsbestyrkande
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Utredningen har även tagit höjd för utökning av villaområdet i Furuhäll.
Befintligt dagvattensystem är idag mottagare av vatten från en yta om cirka
140 hektar belägen söder om den föreslagna anläggningen. Avvattningen
sker genom åkerdränering, diken, rännstensbrunnar till dagvattenledningar,
vägdiken med mera. Recipient för dagvattnet är M n Kalmarsund som omfattas av Miljökvalitetsnormer för vatten. Den sammanvägda ekologiska statusen för M n Kalmarsunds utsjövatten har bedömts vara måttlig. Recipienten
har en beslutad miljökvalitetsnorm som är god ekologisk status år 2027. Åtgärder behöver emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status
ska kunna nås till 2027. Kända miljöproblem är bland annat övergödning.
Den av utredningen föreslagna anläggningen är en del i Borgholm kommuns
framtida åtgärder för att uppnå bättre vattenkvalitet. Det finns goda förutsättningar för att kunna skapa en dagvattenåtgärd som både minskar belastningen till Kalmarsund och minskar risken för översvämningsproblem vid stora
flöden.
Den föreslagna anläggningen kan hantera ett regn med en återkomsttid på
cirka två år. Utredningen belyser att det är potentiellt stora volymer vatten att
hantera och att ytan för föreslagen anläggning inte är tillräcklig för att helt
undvika översvämningar framöver. Åtgärder rekommenderas även uppströms. Alternativt krävs ny ledningsläggning med större dimension på dagvattenledningen nedströms.
Utredningen visar även att avrinningsområdet är känsligt för förtätning och ytterligare hårdgjorda ytor om inte ytterligare åtgärder genomförs. För framtida
exploateringar rekommenderas ytterligare rening och fördröjning.
Genomförande
Borgholm Energi AB och Borgholms kommun har för avsikt att i samverkan
uppföra anläggningen i enlighet med utredningens föreslagna konstruktion.
Kostnaden för uppförandet beräknas till cirka 3 mkr och fördelas lika mellan
Borgholms kommun och Borgholm Energi AB.
Bakgrunden till att projektet ska utföras i samverkan är att dagvattnet in i området har sitt ursprung från ytor/anläggningar där Borgholms kommun ansvarar för hanteringen respektive ytor/anläggningar där VA-kollektivet genom
Borgholm Energi AB har ansvar för hanteringen.
Uppförandet av anläggningen är tänkt att ske i egen regi med stöd av ramavtalsupphandlade entreprenader alternativt genom separat upphandling för
projektet. Planerad projektstart för utförande är hösten 2018.
Konsekvensanalys
Åtgärden är akut då det vid nästa större regn annars riskerar bli översvämningar norr om aktuellt område, främst Dovreviken.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna att kommunen i samverkan med Borgholm Energi AB uppför anläggning för fördröjning och rening av dagvatten i ”Lilla Triangeln”.

att

godkänna en total budget om 3 mkr för projektet i budget 2018

att

anvisa 1,5 mkr, kommunens del av projektet, genom omdisponering
från projekten infrastruktur och cirkulationsplats Rälla.

att

förutsättningen för projektets genomförande är att motsvarande beslut
fattas av Borgholm Energi AB:s styrelse.

_____________________________
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§ 266

Dnr 2018/107-311 KS

Anvisning av medel, asfaltering Ängsgatan samt del av Norra Infarten
Till dagens sammanträde finns kostnadsredovisning från Borgholm Energi för
redan beställt asfalteringsarbete gällande asfaltering av rubricerade gator (§
186/18). Av redovisningen framgår att kostnaden uppgår till cirka 328 500
kronor mot tidigare uppskattade 90-100 tkr.
Kommunstyrelsens ordförande har i delegationsbeslut 2018-06-01 redan beviljat maximalt 100 tkr för asfalteringen av Ängsgatan.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa resterande medel cirka 230 000 kronor (total kostnad cirka
330 000 kronor) från investeringsbudgeten infrastruktur för asfaltering
av Ängsgatan samt del av Norra Infarten.

att

hos Borgholm Energi AB beställa asfaltering av rubricerade gator enligt förslag för omgående genomförande.

__________________________

Utdragsbestyrkande
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DELEGATIONSBESLUT
1 (1)

Datum

Beteckning

2018-06-01

2018/107 311-311

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Ilko Corkovic
Kommunstyrelsens ordförande

Anvisning av medel till asfaltering av Ängsgatan
Med stöd av delegation enligt punkt 5.1.1. vad gäller brådskande beslut har
jag i dag beslutat att bevilja maximalt 100 tkr för asfaltering av Ängsgatan.
Beslutet måste fattas idag då asfalteringsarbeten i området pågår.
Borgholms kommun
Ilko Corkovic
Kommunstyrelsens ordförande

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Ilko.Corkovic@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Dnr 2018/107-311 KS

Anvisning av medel asfaltering gc-väg Rosenfors, Hagtornsvägen samt
Vikingavägen; asfalteringsarbete 2018
I skrivelser har boenden i centrala Borgholm påtalat asfalteringsbehov på
gång- och cykelvägen i Rosenfors, Hagtornvägen samt Vikingavägen.
Enligt genomförd gatuunderhållsplan är omasfalteringarna av gatorna planerad till år 2018.
Redovisning av kostnaden presenteras till kommunstyrelsens sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

hos Borgholm Energi AB beställa asfaltering av gång- och cykelvägen
i Rosenfors samt Hagtornsvägen och Vikingavägen.

att

medel anvisas från investeringsbudget 2018 projekt Infrastruktur.

_____________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum

Beteckning

2018-09-13

2018/107 311-311

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Julia Persson
Handläggare

Kommunstyrelsen

Anvisning av medel för asfaltering, Vikingavägen och Hagtornsvägen
Förslag till beslut
Anvisa 500 tkr för asfaltering på Vikingavägen och Hagtornsvägen
Ärendebeskrivning
Boende i området har framfört synpunkter på och behov av asfaltering av
rubricerade gator.
Efter besiktning av vägnätet i Borgholm och inköp av underhållssystemet
ROSY har en rapport tagits fram där flera gator i Borgholm har blivit klassade
som röda och har akut behov av underhåll. Två av dessa är Vikingavägen och
Hagtornsvägen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-09-11 till gata/park att ta fram
kostnadsförslag på ny toppbeläggning på dessa gator.
Kostnad för Hagtornsvägen uppkommer till ca 260000 +/- 15%
Kostnad för Vikingavägen uppkommer till ca 160000 +/- 15%
Beslutsunderlag
Underhållssystemet Rosy
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-11.

Julia Persson
Handläggare

Skickas till
Klicka här för att ange text.

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-88303

Telefax

e-mail / www

Julia.Persson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Dnr nr 2017/202-514 KS

Anvisning av medel, övergångsställe Norra Infarten
Boende på Resedan föreslår i skrivelse 2018-08-27 att ny gångväg och nytt
övergångsställe anordnas från GC-vägen norr om Norra Infarten till Hälsocentralen.
Förslaget överensstämmer med det förslag till övergångsställe som finns i
fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik.
Borgholm Energi AB har lämnat förslag och kostnadsberäkning för övergångsstället och anslutning från GC-vägen och mot hälsocentrales entré om
cirka 26 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

hos Borgholm Energi AB beställa arbetet med nytt övergångsställe
och markarbete från gc-väg norr om Norra Infarten mot hälsocentralen enligt avgivet förslag.

att

medel anvisas från investeringsbudget 2019 projekt infrastruktur.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum

Beteckning

2018-09-17

2018/135 049-049

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Kristian Kijewski
Controller

Till Kommunstyrelsen

Prioritering och utnyttjande av investeringsbudgeten 2018; uppprustning
av kylaggregat
Förslag till beslut

Föreslår kommunstyrelsen att besluta anvisa medel från investeringsbudgeten fastigheter upprustning akut underhåll till projektet
upprustning av kylaggregat. Total kostnad för projektet beräknas uppgå
till 500 000 kronor.
Ärendebeskrivning
I det löpande arbetet att rusta upp Borgholms kommuns fastigheter föreslår
fastighetsavdelningen upprustning av kylaggregat i kommunens fastigheter.
Kylaggregaten i skolorna samt äldrevårdens fastigheter har passerat den
ekonomiska samt tekniska livslängden och måste akut ersättas för att följa
gällande lagstiftning för köldmedier.

Lars-Gunnar Fagerberg
Ekonomi och fastighetschef

Kristian Kijewski
Controller

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Fastighetsavdelningen

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Kristian.Kijewski@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Dnr 2011/208-559 KS

Ändring av utbyggnadsprogram och beslut om etapp 3 och 4; utbyggnad Byxelkroks hamn
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-29 § 143 bland annat godkänna
framtaget utbyggnadsprogram enligt Alternativ 1 och genomföra utbyggnaden av Byxelkroks hamn enligt i beslutet redovisade etapper.
I tjänsteskrivelse 2018-09-08 och vid dagens sammanträde redogör projektledare Lennart Bohlin för behov av ändring av utbyggnadsprogrammet och
eventuellt nya beslut gällande etapp 3 och 4.
Efter samråd med länsstyrelsen är bedömningen att någon ny prövning av
villkoren i gällande vattendom inte behövs. Därmed kan byggnaden av den
södra vågbrytaren tidigareläggas.
Etapp 1 och 2 är i huvudsak slutförda. Justering av strandskoning, nytt ledningsstråk med va, dagvatten, el och fiber kvarstår och kan utföras under våren 2019. Eventuellt måste en ny elförsörjning till hamnen beställas av Eon.
Med hänsyn till ändrade förutsättningar har konsulten (Ramböll) i samråd
med kommunen utfört en vågsimulering (bilaga 2), en volymstudie av vågbrytare (bilaga 3) och en studie av alternativa pirhuvuden (bilaga 4). Sammantaget bedöms arbetet utgöra en enkel förstudie. Bottenförhållandena har undersökts och bedöms vara goda för anlägg-ning av vågbrytare och pirhuvuden.
Följande fortsatta utbyggnadsprogram föreslås
Norra vågbrytaren påbörjas omgående (oktober) och är färdig (exkl. pirhuvud) under 2018. Material finns i huvudsak tillgängligt i Gillberga och Rullbacka. Arbetet utförs med lokal entreprenör inom gällande ramavtal.
Södra vågbrytaren (exkl. pirhuvud) påbörjas i januari 2019 Eventuellt delas
arbetet in i etapper, där den yttre delen av vågbrytaren färdigställs under hösten 2019. Material be-döms till stor del finnas i Gillberga och befintliga upplag
inom kommunen. Arbetet utförs med lokal entreprenör inom gällande ramavtal.
Pirhuvuden, 2 st, utförs 2020 som en särskilt upphandlad totalentreprenad.
Projektering utförs under 2019.

Som framgår av konsultens PM kan volymer justeras och kostnaden påverkas i olika riktningar beroende på mängden tillgängligt material och vald konstruktion. I följande kostnadsredovisning har relativt breda vågbrytare valts av
två skäl:
1. Allt arbete ska i princip kunna utföras från land.
Utdragsbestyrkande
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2. Konstruktionen ska vara framtidssäkrad med möjlighet till höjning och vara
enkelt reparabel.
Villkoren i vattendomen anses uppfyllda med valda utföranden. Fortsatta
samråd med berörda myndigheter (Länsstyrelsen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen) ska ske fortlöpande.
Kostnadsredovisning
Skillnaden mellan budgetbeloppen och verklig beräknad kostnad beror på att
pirhuvudena är särredovisade och blir en egen etapp. För jämförelse kan 5
mkr läggas till vardera norra och södra vågbrytaren.
Alternativ 1:
Etapp 1 och 2 2017-2018
Upparbetad kostnad inkl. konsulter o förstudie
Kvarstående arbeten utförs 2019

4,8 mkr
3,0 mkr
7,8 mkr

Bedömd kostnad (budget)

12,0 mkr

Tidigareläggning av etapp 3 hösten 2018
Norra vågbrytaren
Bedömd kostnad (budget)
Beräkning enligt förstudie
3,7 mkr

12,0 mkr

Etapp 4 a 2019
Södra vågbrytaren
Bedömd kostnad (budget)
Beräkning enligt förstudie
8,3 mkr

13,0 mkr

Etapp 4 b 2020
Pirhuvuden alt 1/2 st á 5 mkr

10,0 mkr

Summa etapp 1-4 a b)

29,8 mkr

37,0 mkr

8,0 mkr

8,0 mkr

Etapp 5 2021
Pålad brygga

Extra (Flyttning av fyr, rivning och lagning av
befintlig. pir, eventuella skador på vägar med
mera. kan utföras löpande under utbyggnaden) 7,2 mkr
Totalt alternativ 1

45,0 mkr

45,0 mkr

Alternativ 2 - med låga anskaffningskostnader
Endast eget material från Gillberga och insamlade stenupplag.
Valt stensatt hamninlopp i stället för betongkonstruktion alt.3 i konsultens utredning.

Utdragsbestyrkande
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Skillnaden mellan budgetbeloppen och verklig beräknad kostnad beror på att
pirhuvudena är särredovisade och blir en egen etapp. För jämförelse kan
2,25 mkr läggas till vardera norra och södra vågbrytaren.
Etapp 1 och 2 2017-2018
Upparbetad kostnad inkl. konsulter o förstudie 4,8 mkr
Kvarstående arbeten utförs 2019
3,0 mkr
7,8 mkr
Bedömd kostnad (budget)

12,0 mkr

Tidigareläggning av etapp 3 hösten 2018
Norra vågbrytaren Bedömd kostnad (budget)
Beräkning enligt förstudie
2,4 mkr

12,0 mkr

Etapp 4 a 2019
Södra vågbrytaren Bedömd kostnad (budget)
Beräkning enligt förstudie 5,1 mkr

13,0 mkr

Etapp 4 b 2020
Pirhuvuden alt 3/2 st á 2,25 mkr

4,5 mkr

Summa etapp 1-4ab)

19,8 mkr

37,0 mkr

Etapp 5 2021
Pålad brygga

8,0 mkr

8,0 mkr

Extra (Flyttning av fyr, rivning och lagning av
befintlig. pir, eventuella skador på vägar med
mera. kan utföras löpande under utbyggnaden) 7,2 mkr
Totalt alternativ 2

35,0 mkr

45,0 mkr

Vid mötet diskuteras de olika alternativen, varvid framkommer att det viktigaste är att konstruktionen är hållbar. Alternativ 1 stämmer väl med redan
beslutad budget.
Det noteras att upphandling sker inom befintligt ramavtal.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna reviderat utbyggnadsprogram i enlighet med Alternativ 1
enligt ovan att genomföras inom befintlig budgetram.

att

etapp 3, 4 och 5 enligt tidigare antaget utbyggnadsprogram § 143/17
därmed revideras och att programmet utökas med en post gällande
flyttning av fyr, rivning och lagning av befintlig pir, eventuella skador
på vägar med mera, vilket utförs löpande under utbyggnaden till en
kostnad om 7,2 mkr, vilket inryms i befintlig budgetram.
_____________________________
Utdragsbestyrkande

42

Rapport från möte med länsstyrelsen angående utbyggnad av Byxelkroks
hamn mm.
Torsdag den 19 april 2018 kl 8.30- 10.00.
Närvarande: Malin Almqvist
Eva Brynolf
Per Hansson
Henrik J Andersson
Jens Odevall
Lennart Bohlin / vid anteckningarna
_________________________________________________________________________
Malin Almqvist hälsar oss välkomna till mötet och länsstyrelsens nya lokaleter.
Byxelkroks hamn
Lennart Bohlin redovisade bakgrund och de beslut som kommunen tagit, samt visade
bilder från genomförande av etapp 1.
LB redovisade kommunens ståndpunkt och motiv för att anse, att föreslagen utbyggnad
ryms inom gällande vattendom. Skälen anges i aktuell skrivelse som skickats till
länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har internt diskuterat förutsättningarna enligt vår skrivelse och
länsstyrelsens samlade bedömning redovisas enligt följande, som det uppfattades:
Länsstyrelsen anser att nu föreslaget utförande har stora fördelar jämfört med det
utförande som ligger till grund för vattendomen och instämmer i princip med
kommunens anförda skäl för att genomföra ändringen.
Länsstyrelsen menar, att kommunen kan välja ett av två alternativ för att gå vidare med
påföljande etapper. Antingen arbeta vidare utan ytterligare prövning, om huruvida
utförandet av den södra vågbrytaren ryms inom gällande vattendom ( alternativ 1), eller
lämna in en ansökan om villkorsändring, som innebär att Mark-och Miljödomstolen
prövar avvikelsen (alternativ 2).
Väljer kommunen alternativ 1, så kommer inget att hända, om kommunens beslut
(bedömning) inte ifrågasätts formellt av annan part än länsstyrelsen. Om så sker, måste
länsstyrelsen pröva, om utförandet ryms inom gällande vattendom. Domen är otydlig vad
avser möjligheterna till förändringar. Det sedvanliga begreppet, ”huvudsakligen eller i
1
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huvudsak” som återfinns i de flesta vattendomar saknas i aktuell dom. Av den
anledningen kan inte länsstyrelsen lämna besked, om vad en prövning i efterhand
kommer till för avslut. Kommunen riskerar dock ingen påföljd. Om det konstateras, att
utförda ändringar slutligen inte kan godtas, så måste eventuellt utfört arbete rättas. Det
bedöms dock som helt osannolikt med hänsyn till aktuella förutsättningar.
Väljer kommunen alternativ 2, så ska kommunen lämna in en ansökan om villkorsändring,
som redovisar den avvikelse som kommunen kommer att genomföra och skälen för detta
som de är beskrivna. Till ansökan bifogas en enkel teknisk redovisning och en ny ritning.
Villkorsändringen innebär i princip, att det tuffa villkoret att utföra arbetet enligt ansökan
ändras till det något mindre exakta kravet som ”att i huvudsak utföra arbetet enligt
ansökan”. Hur lång tid en sådan prövning kan ta är svårt att bedöma men bör kunna
genomföras inom ett år.
Länsstyrelsen anser att förlängningen med ca 65 meter av den norra vågbrytaren enligt,
på skissen redovisat utförande och med väsentligt större volym, stämmer med
förutsättningarna i vattendomen (delbeslut 2) då den inte avviker i läge. Tekniken att i
huvudsak använda kalksten som ”kärnmaterial”, avviker dock från förutsättningarna i
vattendomen och skulle därmed kunna ifrågasättas. Länsstyrelsen håller med om
miljöfördelarna med att använda kalksten i stället för granit, då kalk bedöms vara positivt
för vattenmiljön.
Övrigt
Vid mötet diskuterades även frågor angående Kapelluddens önskemål om att bygga
stugor enligt den av länsstyrelsen tidigare lämnade dispensen, som numera är äldre än 2
år och därmed inte giltig. Kraven och konsekvenser för tillstånd/lov för åtgärder inom
områden som ligger under markhöjd på 2,8 m diskuterades också. Några egentliga svar
kunde inte lämnas vid mötet.
Mötet avslutades och Jens Odevall framförde ett tack till länsstyrelsen och betonade
vikten av att kunna genomföra dessa informella möten.

Vid anteckningarna
Lennart Bohlin
Borgholms kommun
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PM – Utformning nya
pirhuvuden
Uppdrag
Beställare
Från
Till
PM nummer

Byxelkrok hamn, tillståndsbedömning och
vågutredning
Borgholms Kommun
Tim Svensson
Lennart Bohlin
1.0

Datum: 2018-09-07
Ramboll Sverige AB
Box 5343, Vädursgatan 6
402 27 Göteborg

T: +46 (0)10-615 60 00
www.ramboll.se
Unr 1320033104

Ramboll Sverige AB
Org nr 556133-0506

1.

Bakgrund
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Ramboll har fått i uppdrag av Borgholms kommun att undersöka lämpliga
konstruktioner för två stycken nya pirhuvuden. Hamnen vill bredda den norra
vågbrytaren och i samband med detta göra ett nytt pirhuvud, den befintliga
fyren som finns på den norra vågbrytaren ska flyttas till det nya pirhuvudet. En
helt ny vågbrytare ska anläggas söder om hamnen för att förbättra vågklimatet
inne i hamnen, till denna även ett nytt pirhuvud, se figur 1. Tre förslag på olika
konstruktionstyper presenteras i detta PM med beskrivning av konstruktionen,
tillhörande skisser samt en kostnadsuppskattning för vardera förslag.

Figur 1, Översiktsvy av Byxelkroks hamn som visar den nya vågbrytaren i söder
och påbyggnaden av den befintliga vågbrytaren i norr.
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2.

Beskrivning av konstruktionsförslag
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I följande kapitel presenteras tre stycken förslag på ny konstruktion av
pirhuvuden och de lokala förhållandena vi har beaktat vid utformningen av
dessa förslag.

2.1

Lokala förutsättningar för nya konstruktioner

2.2

Förslag 1 - Kassun

Bottenförhållandena i närområdet vid Byxelkrok hamn består av sand och morän
enligt uppgift från Lennart Bohlin. Avståndet ned till berg är vid tillfället då detta
PM skriv okänt. Bottendjupet vid de båda pirhuvudena antas till 3,2 meter,
enligt bifogad batymetrimätning. Den nya pirens ovansida antas ligga på +3
meter, vilket även gäller för pirhuvudena. Det har förutsatts att krönet på
pirhuvudet i samtliga förslag är placerat på samma ställe. De föreslagna
konstruktionerna kan anläggas på både den södra och norra sidan, det som
eventuellt kan skilja mellan det olika förslagen är storleken på pirhuvudena och
således de angivna mängderna beräknade i kapitel 3.

Betongkassun som fylles med sprängsten alternativt sand eller andra massor
som beställaren har till förfogande, se figur 2. Kassunen grundläggs på en
grusbädd. Kassunen är självbärande och slänten avslutas runt kassunen, den
erforderliga stenstorleken i slänten är densamma som för övriga delar av piren.
Detta medför att fullt vattendjup erhålles direkt vid pirens slut. Ovan piren gjuts
det en betongplatta där eventuell belysning kan monteras och fyren kan
anläggas på det norra pirhuvudet. Det finns även möjlighet att montera en
enklare fender på sidan av kassunen som skydd för både kassun och passerande
fartyg.

Figur 2, Principiell utformning av betongkassun. I bilaga 2 återfinns plan- och
sektionsskiss.
Den största delen av betongkassunen kan gjutas på land, då betongen uppnått
erforderlig hållfasthet kan denna del av kassunen bogseras till rätt position.
Kassunen vattenfylles och således sjunker ner till botten. Kassunen kan då fyllas
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med sprängsten/sand. Då kassunen är fylld gjutes sedan en betongplatta i
toppen där önskad utrustning kan monteras.
Geotekniken i området blir avgörande ifall denna typ av lösning kommer att
fungera då bottenmaterialet måste ha tillräcklig bärighet för att klara tyngden
från kassunen, så att sättningar ej blir för stora. Förslagsvis utföres en
geoteknisk undersökning för att utröna bärigheten i bottenmaterialet.
Alternativt kan även kassunen anläggas med en spontkonstruktion istället för en
betongkonstruktion. Sponten slås i en cirkel vilket medför att denna blir
självbärande. Hela denna konstruktionen byggs på plats och kan eventuellt
medföra en del arbeten från vatten vilket fördyrar konstruktionen.
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2.3

Förslag 2 - Spont med krönbalk

En annan lösning för pirhuvudet är att bygga en spont med tre sidor, se figur 3.
Sponten förankras i sig själv och behöver således ingen ytterligare
bakåtförankring. Dock försvårar markförhållandena med sand och morän i
området en eventuell spontning då plankorna kan vara svåra att få ner, se figur
4.

Figur 3, Principiell utformning av en spontkonstruktion. I bilaga 2 återfinns planoch sektionsskiss.
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Figur 4, Dykarbild på botten vid den norra piren.
Ifall det bedöms att sponten ej kan slås ner i marken på grund av
bottenförhållandena så går det att komplettera sponten med borrade
stålrörspålar vilka för lasten från spont ner till fast botten. Dock är lösningen
med tillkommande pålar vid sponten relativt dyr, det finns även risk att en del
pålar behöver borras från vatten vilket ökar kostnaderna avsevärt.
När sponten är monterad så gjutes en krönbalk på sponten, överytan kan sedan
bestå av hårt packat fyllningsmaterial, dock finns en risk att detta material
spolas bort vid ett eventuellt oväder, alternativt kan asfalt läggas på överytan.
Vid behov kan även en betongplatta gjutas på toppen av pirhuvudet. Slänten
avslutas sedan intill den nya sponten.
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Spontkonstruktionen behöver ej utföras rektangulär, se principutformning i
bilaga 2, utan kan även byggas med en cirkulär geometri.
Denna lösning medför att fullt vattendjup fås ända in till pirhuvudet. Vid
färdigställandet kan även en eller ett par fendrar monteras för att skydda både
pirhuvudet och passerande fartyg.

2.4

Förslag 3 - Sprängstensslänt

Istället för att anlägga en kassun eller spont går det även att anlägga en slänt
som pirhuvudet. Uppbyggnaden av slänt och kärna på slänten är lika som de
övriga delar på vågbrytaren, se figur 5.
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Figur 5, Principiell utformning av sprängsstensslänt. I bilaga 3 återfinns planoch sektionsskiss.
På denna typlösning fås ej en skarp kant vid pirhuvudena. Detta medför att
farledens bredd blir mindre än vid de två andra alternativen. För att få samma
bredd på farleden kan släntkrönet flyttas in, dock så försämras vågklimatet inne
i hamnbassängen vid en eventuell flytt av släntkrön.
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Överytan kan sedan bestå av hårt packat material, dock finns en risk för att
detta material försvinner vid ett eventuellt oväder, vilket medför att ytan
behöver kompletteras/förstärkas med jämna mellanrum. Alternativt läggs asfalt
på överytan av pirhuvudet. Vid behov kan en betongplatta gjutas på toppen av
pirhuvudet.
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3.

Kostnadsuppskattning
En översiktlig kostnadsuppskattning har gjorts för de presenterade
konstruktionsförslagen beskrivna ovan, se tabell 1-3.
Priserna i tabellerna nedan är en grov uppskattning av snittpriser för denna
typen av arbeten. Priserna kan variera kraftigt beroende på marknadsklimat.
De angivna mängderna är grovt uppskattade och kan avvika kraftigt vid en
detaljprojektering.
Observera att kostnadsuppskattningen för de tre förslagen nedan är för ett
pirhuvud.
I kostnadsuppskattningen har det antagits att allt arbete kan ske från
land/vågbrytaren. Ifall arbeten måste ske från vatten kommer priset vara
betydligt högre än de angivna nedan.

3.1

Kostnadsuppskattning för förslag 1

I de uppskattade priserna nedan är kostnad för etablering och transport av
material inkluderat.
Tabell 1, Kostnadsuppskattning för förslag 1
Kostnadsdel
Iordningställande av
botten

Mängd

À pris

Summa

1 st

100 000 kr

0,1–0,2 mnkr

Kassunkonstruktion
i betong

100 m3

12 000–20 000
kr/m3

1,2–2 mnkr

Fyllning i kassun

500 m3

100 kr/m3

0,5 mnkr

m3

kr/m3

1,3 mnkr

Fyllning runt kassun
med sprängsten

1800

700

3,1–4 mnkr
Risk/oförutsett/vinst

25%
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3,9–5 mnkr
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3.2

Kostnadsuppskattning för förslag 2
I de uppskattade priserna nedan är kostnad för etablering och transport av
material inkluderat.
Fyllningen innanför spont antas vara gratis och kostnaden är således för
transport av material. Kostnaden för överyta i betong eller asfalt är ej med i
sammanställning med uppskattas till nedanstående kvadratmeterpris:
•
Asfalt, 1000 kr/m3
•
Betong, 2000 kr/m3
Tabell 2, Kostnadsuppskattning för förslag 2
Kostnadsdel

Mängd

Spont
Krönbalk
Fyllning innanför
spont
Fyllning utanför
spont

À pris

Summa

165 m2

10 000–20 000
kr/m2

1,7–3,4 mnkr

50 m3

12 000 kr/m3

0,6 mnkr

500 m3

100 kr/m3

0,5 mnkr

1800 m3

700 kr/m3

1,3 mnkr
4,1–5,8 mnkr

Risk/oförutsett/vinst

25%
5,2–7,3 mnkr

3.3

Kostnadsuppskattning för förslag 3

I de uppskattade priserna nedan är kostnad för etablering och transport av
material inkluderat. Kostnaden för överyta i betong eller asfalt är ej med i
sammanställning med uppskattas till nedanstående kvadratmeterpris:
•
Asfalt, 1000 kr/m3
•
Betong, 2000 kr/m3
Tabell 3, Kostnadsuppskattning för förslag 3
Kostnadsdel
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Sprängstensslänt

Mängd

À pris
2400m3

Summa
700

kr/m3

1,7 mnkr
1,7 mnkr

Risk/oförutsett/vinst

25%
2,25 mnkr

4.

Sammanfattning
Förslagsvis utförs en geoteknisk undersökning av markförhållandena i området,
då detta är styrande för vilket val av konstruktion som är möjlig. Det är också
kopplat till kostnaderna för förslagen, exempelvis ifall sponten måste stödjas
med hjälp av borrade pålar blir denna lösning betydligt dyrare.
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (2)

Datum

Beteckning

2018-09-13

2017/232 660-660

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Maria Drott
Fastighetsstrateg

Till kommunstyrelsen

Lokalförändring och omförhandling av hyresavtal för Sandhorvans
förskola i Böda
Förslag till beslut
Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår;
-

Att godkänna lokalförändring för Sandhorvans förskola genom att
fastighetsägare Villa Böda AB genomför ombyggnation av
gymnastikbyggnaden fastigheten Böda1:23.

-

Att godkänna omförhandling av gällande hyresavtal enligt
fastighetsägarens förslag.

Ärendebeskrivning
Förskolan Sandhorvan i Böda har under ett antal år haft påpekanden om
avvikande lukt i byggnaden. En teknisk undersökning är utförd men ingen
hälsorisk kan påvisas. Däremot är bedömningen att lukten är en olägenhet.
Fastighetsägaren meddelar att han inte ser det som möjligt eller ekonomiskt
försvarbart att göra mer i befintlig byggnad. Istället föreslår han att lokaler i
den före detta gymnastikbyggnaden ca 150 m2, byggs om och anpassas till
förskolans behov och de myndighetskrav som ställs på förskolelokaler(se
ritning bilaga). Förskolan kommer att ges möjlighet att använda gymnastiksalen under dagtid. Utvändigt rustas byggnaden upp och ny lekmiljö
iordningställs med lekutrustning som kan köpas ut vid ev. tidigare uppsägning
av kontraktet.
Verksamheten blir kvar i befintlig byggnad under pågående ombyggnad av
vilken fastighetsägaren beräknar ta 2 – 3 månader från byggstart.
Förslaget har presenterats för föräldrar och personal och som fortsättningsvis
kommer att vara delaktiga under planeringsprocessen.
Fastighetsägaren presenterar två olika förslag för avtalstid och kostnad för de
nya lokalerna.
Beslutsunderlag
Nuvarande hyresavtal gäller fram t.o.m. 2024-09-30. Årlig hyreskostnad är för
närvarande 120 000 kr. Vid uppsägning före avtalets utgång begär
fastighetsägaren 50 % av kvarvarande hyreskostnad. Det vill säga att om
kontraktet sägs upp innan årsskiftet betalas nästa års hyra fram t.o.m.
september plus 240 000 kr.
Fastighetsägaren föreslår omförhandling av gällande hyreskontrakt enligt
följande;
Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 00

Telefax

e-mail / www

maria.drott@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Avtalsförslag 1:
Vid 6 årigt kontrakt 17 000 kr/månad exkl. värme, el och annan drift
(gräsklippning och snöröjning).
Avtalsförslag 2:
Vid 10 årigt kontrakt 15 000 kr/månad exkl. värme, el och drift.
Samtal förs med fastighetsägaren om ett 6-årigt avtal med option på
ytterligare 4 år och att hyran då justeras för att motsvara ett 10 årigt avtal.
(Obs! priserna avser inkl. moms, indexuppräkning tillkommer)
Vid avslutande av nuvarande gällande kontrakt före avtalets utgång utgår hyra
med 50 % på resterande belopp och avtalstid.
Bedömning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen har undersökt olika alternativ för att lösa
lokalsituationen för verksamheten. Bland annat har diskussion förts om att
flytta den förskoleavdelning i paviljong som idag finns inhyrd i Rälla. Den har
ett tre årigt avtal med en kostnad på 18 000 kr/mån exkl. värme el och drift.
Den är idag uppsagd men kan omförhandlas till en något lägre hyra. Vid en
ev. flytt beräknas kostnaderna för demontering och etablering av paviljongen
till ca 1,5 mkr. Därefter tillkommer att omförhandling görs av befintligt
hyresavtal för Sandhorvan, till ett arrende av mark och VA/EL service.
Andra alternativ som att t.ex. köpa en fastighet eller mark som är byggbar för
ändamålet är förenat med lång planeringstid och höga investeringskostnader
för kommunen.
Bedömningen är att fastighetsägarens förslag är det mest realistiska och
snabbaste alternativet för att få ändamålsenliga lokaler för verksamheten.

Lars-Gunnar Fagerberg
Ekonomi- och fastighetschef

Skickas till
Helena Svensson utbildningschef
Utbildningsnämnden

Maria Drott
Fastighetsstrateg
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-09-09
Jens Odevall, 0485-88010
jens.odevall@borgholm.se

Svar på revisionsrapport – uppföljning av
den demokratiska processen i kallelser
och protokoll
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att översända detta svar till kommunrevisionen

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna genomförde 2015 en granskning av kommunstyrelsens
och nämndernas kallelser och protokoll och bedömde att det fanns
brister i desamma. Revisorerna har därför 2018 genomfört en
uppföljning av tidigare genomförd granskning.
Revisorerna önskar nu kommunstyrelsens svar senast den 28
september med beskrivning av vad kommunstyrelsen och
nämnderna avser göra för att åtgärda de påpekanden som gjorts i
den revisionella bedömningen.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport – uppfölning av den demokratiska processen i kallelser
och protokoll.

Ärende/bedömning
Nedan redogörs för de kontrollmål och synpunkter som revisorerna
framfört (kursiv stil) och i anslutning till dessa för kommunstyrelsen
synpunkter och förslag till åtgärder.
1. Uppfyller styrelsens och nämndernas protokoll kommunallagens
krav? Kontrollmålet anses uppfyllt
2. Är protokollen tillräckligt informativa och lättförståeliga för en
utomstående läsare? Kontrollmålet anses delvis uppfyllt.
Revisionen rekommenderar att den nya protokollsmallen som tagits
fram fastställs formellt samt att diskussioner och reflektioner inte bör
återges i protokollen då de protokoll som åsyftas är beslutsprotokoll.
Vidare rekommenderas att en standardparagraf tas fram för
redovisning av delegationsbeslut.

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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Förvaltningarna / Kommunstyrelsen och nämnderna delar
uppfattningen om att protokollen ska vara formella och att
ledamöternas eventuella åsikter eller tankar enbart ska noteras om
det är fråga om yrkanden eller reservationer. Allt annat är en
belastning för protokollet.
Vad gäller att fastställa protokollsmallen formellt bör detta göras i
samband med att systemet färdigställs för att klara så kallat digitalt
arbetsflöde. Det vill säga att handläggarnas upprättade
tjänstskrivelser kan återvinnas på effektivt sätt i kallelser och
protokoll. Att fastställa dem tidigare kan bli dyrt och
svårimplementerat.
Vad gäller redovisning av delegationsbeslut så skiljer beslutstypen
sig åt mellan de olika nämnderna/styrelserna. Socialnämnden har
en majoritet av sekretessärenden i sina beslut och övriga nämnder
har myndighetsutövning i övrigt varav några även omfattas av
sekretess. Majoriteten innehåller personuppgifter som omfattas av
GDPR. Därför är det av yttersta vikt att såsom revisionen föreslår
redovisningen enbart består av ärendetyp.
Samtidigt ska den förtroendevalde kunna få en inblick i hur
delegationen fullgörs varför en mer fullödig redovisning måste
finnas tillhanda före mötet på ett säkert sätt.
Nämndernas delegationsbeslut hanteras oftast i andra
verksamhetssystem varför en handpåläggning måste ske av
sekreteraren före mötet för att manuellt föra över korrekt
information.
3. Är kallelsen utformad så att nämndsledamöterna har
beslutsunderlag av tillfredställande kvalitet inom rimlig tid före
sammanträdet? Kontrollmålet anses delvis uppfyllt. Revisionen
bedömer att det är viktigt att även mallen för tjänstskrivelsen
fastställs formellt och används av samtliga användare samt att det
är viktigt att stoppdatum för ärendeinlämning respekteras och att
mallar och systemet används fullt ut.
Förvaltningarna / Kommunstyrelsen och nämnderna delar överlag
revisionens påpekande och en utbildningsinsats av handläggare är
inplanerad under hösten för att få ut maximal effekt av systemet.
Vad gäller vikten av att fastställa mall för tjänsteskrivelse så gäller
här samma sak som svarats under föregående kontrollmål.
4. Finns ändamålsenliga och fastställda rutiner för
beredningsarbetet i respektive nämnd? Kontrollmålet anses delvis
uppfyllt. Då enbart vissa nämnder har rutiner för beredningsarbetet
bör kommunövergripande rutiner fastställas i samband med
digitalisering av ärendehanteringen.
Förvaltningarna / Kommunstyrelsen och nämnderna delar
revisionens synpunkter och det är särskilt viktigt viktigt att fastställa
dessa rutiner vid stundande övergång till ett digitalt arbetsflöde där
handläggarna får ansvar för att beslutsunderlagen är tillfyllest.
Därför kommer förvaltningssekreterargruppen ta fram generella
rutiner.
5. Finns rutiner för att tillgängliggöra kallelser och protokoll för
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allmänheten, exempelvis via kommunens hemsida? Kontrolmålet
anses uppfyllt.

Konsekvensanalys
Tydligare beslutsunderlag och bättre uppföljning av fullmäktiges beslut
bedöms gagna den politiska processen och underlätta handläggning av
ärenden.

Jens Odevall
Kommunchef

Beslut ska skickas till
Revisorerna
Kommunfullmäktige
Kommunskreteraren
Samtliga nämnder och BEAB
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 269

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-04

261-270

Dnr 2018/139-007 KS

Granskningsrapport – uppföljning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll
PwC har på uppdrag av Borgholms kommuns revisorer genomfört en uppföljning av de redovisade åtgärderna i samband med genomförd granskning
2016.
Revisorerna önskar gemensamt svar från kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden senast 2018-09-28,
vad de avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunchef Jens Odevall
att

upprätta förslag på svar till revisorerna för behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-25.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

Ert datum

1 (2)

.-

2018-09-17

Er beteckning

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsen

Förändrad protokollsmall med anledning av digitaliseringsarbete
Förslag till beslut
Att godkänna upprättat förslag till protokollsmall att gälla från nya
mandatperioden
Ärendebeskrivning
Revisorerna har i granskningsrapport uppmanat att alla nämnder och styrelser
ska använda sig av samma upplägg i protokollen.
Sekreterargruppen har under året i sitt digitaliseringsarbete tagit fram ett
förslag till utformning som kan användas i alla protokoll. Till grund för
protokollen ligger framtagen tjänsteskrivelse som är uppbyggd på samma sätt
och vari texten återanvänds direkt i protokollet.
Den stora förändringen är att
- beslutet kommer överst i paragrafen, vilket underlättar för den det berör.
- varje paragraf har egen sida,
- expediering av beslutet finns med redan i protokollet.
- sammanfattning av ärendet skriv istället för att hela tjänsteskrivelsen finns
med i protokollet.
- protokollet ställs samman i kommunens ärendehanteringssystem Evolution.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport
Bedömning
För att få enhetliga protokoll bör alla handläggare använda sig av framtagen
tjänsteskrivelsen
Konsekvensanalys
Fördelen är att protokollen blir enhetliga samt att handläggarna kan arbeta i ett
helt digitaliserat flöde och blir ansvariga för att ärendet är komplett. Nackdelen
kan vara att man inte ser hela tjänsteskrivelsen i själva protokollet, utan
endast inför sammanträdet i kallelserna.
Kommunledningskontoret
Jens Odevall
Kommunchef

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 18

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Telefax

e-mail / www

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Sammanträdesprotokoll

sidn (sidnr)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-25

XXX-XXX

Plats och tid

KS-rummet 13:00

Beslutande

Skriv i ledamöterna här

Övriga närvarande

Skriv i övriga narvarande här
Skriv i ej tjänstgörande ersättare här

Justerare

Justerar.

partihär

§§ här

§§ här
§§ här

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Marie-Louise Johansson
Ordförande

Ilko Corkovic
Justerare
Klicka här för att ange text.

Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp

skriv datum här

Förvaringsplats för protokollet

Klicka här för att ange text.

Justerare
Datum då anslaget tas ned

skriv datum här]

77 Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN

§2

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-28

2

Dnr 2018/6 00 KS

Parkeringar Borgholm
Beslut
Kommunstyrelsen
att

beslutar

anvisa ….

Ärendebeskrivning
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor
congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus
malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.
Beslutsunderlag
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor
congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus
malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames
ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.
Bedömning
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor
congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus
malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames
ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.
Konsekvensanalys
Teeeeest..
Dagens sammanträde
Här skrivs yrkanden, omröstningar och resultat från dagens sammanträde
Skickas till
Kommunchefen
Ekonomiavdelningen

______________

Justering sign

Justering sign

Justering sign

Utdragsbestyrkande

sterandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-28
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 282

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-11

271-283

Dnr 2018/205-026 KS

Godkännande av reviderade rutiner; HR-avdelningen
Till dagens sammanträde finns följande reviderade rutiner:
Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
Kränkande särbehandling.
Rehabilitering och arbetsanpassning.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anta reviderade rutiner, som därmed ersätter tidigare antagna.

_________________________

Utdragsbestyrkande
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Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier - Rutin
Enhet
Giltigt från
Fastställd av
Version

Personalavdelningen
2018-xx-xx
Kommunstyrelsen
Nr 1 2018-07-30

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben.

Borgholms kommun har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier.
Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande
för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett
diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren ska ha rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier. (Diskrimineringslagen 2008:567 med ändringar SFS
2017:1081).
Trakasserier
Med trakasserier avses uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökandes eller en
medarbetares värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna,
vilka är;








Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder

Trakasserier är handlingar, beteenden eller bemötanden som kränker den utsattes värdighet
på ett sätt som har anknytning till den skyddande diskrimineringsgrunden. För att det ska
röra sig om trakasserier ska handlingen eller bemötandet innebära missgynnande i form av
skada eller obehag och på så sätt kränka den enskildes värdighet.
Sexuella trakasserier
Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande av sexuell natur som kränker en
medarbetares värdighet.
Handlingarna eller bemötandet ska innebära missgynnande i form av skada eller obehag och
på så sätt kränka den enskildes värdighet. Handladet eller beteendet ska vidare vara
oönskat och den som trakasserar måste få vetskap om att hens beteende kränker någon.
Det som skiljer sexuella trakasserier från den andra typen av trakasserier är att uppträdandet
ska vara av sexuell natur.
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Uppträdandet när det gäller både trakasserier och sexuella trakasserier kan vara:


Fysiska (oönskade beröringar, klappande, nypande eller strykningar mot en annan
persons kropp men även grova handlingar som våldtäkt eller försök till våldtäkt)



Verbala (ständiga förslag till social aktivitet utanför arbetsplatsen trots att det står
klart att sådana förslag är ovälkomna, uppvaktning på ett stötande sätt, anspelningar
av sexuell natur eller ett för personen i fråga anstötligt språk)



Icke verbalt (att visa eller sprida oönskade pornografiska bilder, föremål eller skrivet
material, eller att vissla, stirra eller göra anstötliga gester på ett sätt som uppfattas
som kränkande av föremålet för uppmärksamheten).

Förbud mot repressalier
Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att arbetsgivaren bryter mot lagen utifrån
diskrimineringsgrunderna är skyddad mot att bli bestraffad, dvs. utsatt för repressalier.
Skyddet gäller även när någon medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen eller
avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier.
Vad ska jag som medarbetare göra om jag utsätts?


Berätta för chefen eller gå högre upp. Om du vill, ta med dig en facklig företrädare
eller någon annan på arbetsplatsen som du litar på. Om det är chefen som
trakasserar eller om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att trakasserierna ska
upphöra så kan du anmäla det till facket om du är medlem och i annat fall till DO.



Dröj inte. Försök att inte vänta för länge med en eventuell anmälan eftersom det blir
svårare att åtgärda en situation ju längre tid som går.



Anteckna. Skriv ner vad som hänt och när, det kan hjälpa dig att minnas tid, plats
och andra saker som kan stärka din berättelse.

Anmälan
Anmälan görs av medarbetaren till sin närmaste chef. Om hen av olika skäl inte kan vända
sig till närmaste chef kan medarbetaren vända sig till närmast överordnad chef, HR-chef,
personalkonsulent eller sin fackliga organisation. Det är viktigt att den som tar emot anmälan
hjälper till att få anmälan skriftlig.
Om de sexuella trakasserierna är allvarliga bör den som utsatts göra en polisanmälan.
Chef och medarbetare ska aktivt stödja ett sådant beslut.
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Vad ska jag som arbetsgivare göra?


Utred: Ta reda på vad som har hänt så fort du får veta att någon känner sig
trakasserad



Kontakta personalavdelningen som påbörjar en utredning



Stoppa fortsatta trakasserier. Om utredningen visar att trakasserierna har inträffat
ska du vidta åtgärder snarast. Det kan handla om en varning, omplacering eller i de
grövsta fallen en uppsägning



Åtgärder beslutas av HR-chef



Följ upp situationen på arbetsplatsen för att försäkra dig om att trakasserierna
upphört. Om trakasserierna fortsätter har åtgärderna inte varit tillräckliga. Då måste
du överväga ytterligare åtgärder som kan sättas in för att sätta stopp för
trakasserierna



Förebygg: Arbeta aktivt med att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier.

Utredning:









Beakta de inblandades behov av konfidentialitet
Starta en utredning och behandla anmälan utan dröjsmål och diskret med hänsyn och
respekt för de inblandade.
Enskilt samtal med den som känner sig utsatt
Enskilt samtal med den eller de som pekas ut som trakasserande
Samtal med eventuella vittnen
Erbjuda stödinsatser, stödsamtal via Företagshälsovården.
Informera de närmast inblandade i utredningens gång
Dokumentera utredningen, samla in fakta via samtalen

Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller trakasserier och sexuella
trakasserier som har samband med arbetet. Den gäller händelser på arbetsplatsen, men
också sådan som händer utanför och på andra tider än ordinarie arbetstid om det finns
samband med arbetet. Det gäller till exempel händelser som inträffar under tjänsteresa, på
en fest som arbetsgivaren ordnar eller utflykt som kollegor gör tillsammans.
Arbetsgivarens ansvar gäller för anställda men även för inhyrd och inlånad arbetskraft samt
praktikanter.
Det är allas uppgift på arbetsplatsen att se till att arbetsklimatet är sådant att det inte tillåter
ovälkomna sexuella anspelningar eller trakasserier. Det är viktigt att diskutera frågor om hur
man ska uppträda mot varandra, vad tillåtet är och vad inte tillåtet är.
Alla medarbetare har en skyldighet att agera och anmäla om trakasserier eller sexuella
trakasserier förekommer.
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Kränkande särbehandling – rutin
Enhet
Giltigt från
Fastställd av
Version

Personalavdelningen
2018-xx-xx
Kommunstyrelsen 2010-02-16 § 17 (ersätter tidigare antagen 080506 § 64)
Nr 1-2008-05-06 Nr 2-2009-12-30 Nr 3-Reviderad 2017-02-14 Nr 4-2018-06-07

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben.

Kränkande särbehandling eller diskriminerande bemötande kan aldrig accepteras oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar
som riktas mot en eller flera medarbetare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför
arbetsplatsens gemenskap.
Ingen bör medverka till att dölja diskriminering eller kränkande särbehandling och problemet ska
behandlas snabbt, relevant och med respekt för den/de som är inblandade.
Om arbetsgivaren får kännedom om att en medarbetare i sitt arbete blivit utsatt för diskriminering eller
kränkande särbehandling ska en utredning ske och åtgärder ska vidtas för att förhindra en fortsättning
av dessa oacceptabla handlingar.
En medarbetare som påtalar att diskriminering eller kränkande särbehandling sker eller medverkar i
en sådan utredning får inte utsättas för repressalier från arbetsgivarens sida.
Huvudsakliga risker för kränkande särbehandling
En utgångspunkt för att förebygga risker för kränkande särbehandling är att arbetsgivaren i första
hand ser över de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen. Det handlar om hur man organiserar
sin verksamhet, hur man samarbetar och kommunicerar samt hur arbetet leds. Krav som ställs på
organisationen från omgivningen och som inte har kunnat hanteras på ett bra sätt kan öka risken för
kränkande särbehandling.
Risker kan vara:





Otydlighet vad gäller arbetsfördelning, förväntningar på prestationer och arbetssätt
Hög arbetsbelastning
Konflikter
Omorganisation, rationaliseringar och omstrukturering vilket leder till otrygghet och
konkurrensförhållanden mellan de anställda.

Signaler och tecken på kränkande särbehandling kan vara:









Samarbetssvårigheter
Personkonflikter
Sökande efter syndabockar
Arbetsklimat som präglas av tryckt stämning
En jargong eller skämt som alla inte är bekväma med
Hög sjukfrånvaro
Hög personalomsättning
Minskande effektivitet och produktivitet
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Förebygga kränkande särbehandling








Skapa normer som uppmuntrar ett vänligt och respekterande klimat på arbetsplatsen
En bra introduktion ger nya medarbetare möjlighet att på ett bra sätt finna sig till rätta
på arbetsplatsen
Acceptera inte förtal, skvaller eller spekulationer om enskilda personer och lev upp till denna
hållning
Skapa goda utvecklingsmöjligheter för varje medarbetare
Alla medarbetare ska erbjudas medarbetarsamtal regelbundet
Håll regelbundna arbetsplatsträffar
Genomför psykosociala arbetsmiljöronder

Stödjande dokument
Kartläggningsverktyg för att förebygga konflikter på arbetsplatsen
http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematisktarbetmiljoarbete/hjalpdokument/hjalpdokument_personkonflikter.pdf
Utreda kränkande särbehandling
Chef som får kännedom om att en medarbetare anser sig ha blivit utsatt för kränkande särbehandling
är skyldig att utreda omständigheterna kring särbehandlingen utan dröjsmål. Anmälan ska vara
skriftlig. Om medarbetaren har svårt för att skriva ner vad som hänt ska den som tar emot anmälan
hjälpa till med att få anmälan skriftlig eftersom den är grunden i utredningen.
Chefen tar kontakt med personalavdelningen som påbörjar en utredning.
Utredning:









Prata enskilt med den som känner sig kränkt/anmält kränkande särbehandling.
Prata enskilt med den som anklagas.
Under utredningsprocessen råder konfidentialitet men inte anonymitet, dvs. inblandade parter
har rätt att ta del av anmälan och har replikrätt
Samla in så mycket fakta som möjligt genom intervjuerna, lagtexter och regelverk.
Den som upplever sig utsatt skall omgående erbjudas stöd. Tidiga insatser skickar tydliga
signaler att upplevelsen tas på fullast allvar. Tidigt stöd gör det också lättare att senare
förklara resultatet av en utredning om den är till den utsattes nackdel.
Erbjud stöd till den/de som anklagas.
Övriga medarbetare, runt omkring, som kan fara illa utan att vara direkt inblandade ska också
erbjudas stöd.
Skriftligt resultat i form av en rapport som ska vara tydlig och baserad på enbart fakta gällande
frågeställning, metodik och slutsatser.

Slutlig rapport ska först delges uppdragsgivaren och sedan meddelas berörda parter.
HR-chef tillsammans med förvaltningschef beslutar om eventuella åtgärder.
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Anmälan
Anmälan görs av medarbetaren till sin närmaste chef. Om hen av olika skäl inte kan vända sig till
närmaste chef kan medarbetaren vända sig till närmast överordnad chef, HR-chef, personalkonsulent
eller sin fackliga organisation. Det är viktigt att den som tar emot anmälan hjälper till att få anmälan
skriftlig.
Särskild blankett för anmälan finns i chefs- och medarbetarhandboken, och kan vara ett stöd för en
skriftlig anmälan. Blanketten skickas till personalavdelningen.
Blankett – Anmälan Kränkande särbehandling
Ansvar
Arbetsgivaren ansvarar för att kränkande särbehandling förebyggs, AFS 2001:1 Systematiskt
arbetsmiljöarbete och 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Alla medarbetare har skyldighet att agera om kränkande särbehandling förekommer. Alla har en
skyldighet att behandla varandra på ett respektfullt sätt och bidra till ett bra arbetsklimat.
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Rehabilitering och arbetsanpassning – rutin
Enhet
Giltigt från
Fastställd av
Utgåva

Personalavdelningen
2018-xx-xx
Kommunstyrelsen xxxx
Nr 1 2007 – Nr 2 2009 – Nr 3 2010 – Nr 4 2017 – Nr 5 2017 – Nr 6 2018

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben

Syfte





Förebygga sjukskrivningar bland medarbetarna
Underlätta för den sjukskrivne att tidigt återgå i arbete
Vara ett stöd när det uppstår behov av rehabilitering och/eller arbetsanpassning
Klargöra medarbetarens ansvar i rehabiliteringsprocessen

Vad är rehabilitering och arbetsanpassning
Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, arbetslivsinriktad,
yrkesinriktad och social art. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen handlar om åtgärder på
och i nära anslutning till arbetsplatsen och syftar till att den medarbetare som är drabbad av
en skada eller sjukdom ska återfå eller behålla sin arbetsförmåga och återgå i arbetet.
Ansvaret omfattar alla sjukfall, även de där arbetsplatsen inte är den direkta orsaken till
sjukfrånvaron. Arbetsgivarens ansvar rör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
Arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning ska vara en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och organiseras inom detta. Det är lämpligt att utreda
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsbehoven i samband med att risker och brister i
verksamheten undersöks.
All arbetsanpassning och rehabilitering ska ske i nära samarbete med berörda arbetstagare,
skyddsombud och andra fackliga företrädare.
Rehabiliteringsprocessen
Chefen ska påbörja rehabiliteringsprocessen så tidigt som möjligt och absolut om en
medarbetare;





Varit sjuk i 14 dagar, helt eller delvis
Haft upp till sex frånvarotillfällen på grund av sjukdom under en 12-månadsperiod.
Själv begär en rehabiliteringsplanering
Om det i övrigt finns skäl till en utredning, t.ex. i förebyggande syfte

1

87

2 (5)
Rehabiliteringsgång – GLÖM INTE DOKUMENTERA I ADATO
Tidig
rehabilitering

Chefen får påminnelse via ADATO-rehabiliteringssystem när:
 en medarbetare haft sex frånvarotillfällen eller mer under
en 12-månadsperiod
 en medarbetare varit helt frånvarande 15 dagar eller mer

Sjufrånvaro > 6
tillfällen under
12 mån
Dag 1

Erbjudande om hälsoprofilbedömning (HPB) hos kommunens
hälsosamordnare
Sjukanmälan från medarbetaren till chefen och/eller till
arbetsplatsen.
Sjukanmälan görs av medarbetaren i Löne- och ekonomiportalen
eller via mobil, p.borgholm.se senast den dag man är tillbaka i
arbete.

Dag 2

Chefen kontaktar medarbetaren och tar reda på hur medarbetaren
mår. Vid samtalet ta ställning till om annat, tillfälligt arbete kan
utföras av medarbetaren. Arbetsgivaren betalar då lön istället för
sjuklön.

Dag 7

Begäran om sjukintyg
Kontinuerlig kontakt med medarbetare under sjukfrånvaron

Vid frånvaro mer
än 15 dagar

Samtal mellan chef och medarbetare för att diskutera återgång i
arbete genom t.ex. arbetsanpassning, kontakt med
företagshälsovården.
Planera för trepartsmöte.

Senast dag 30

Plan för återgång i arbete (SFB kap 30 § 6)
Senast dag 30 ska en plan för återgång i arbete tas fram. Planen
ska upprättas i samråd med arbetstagaren.
Länk ”Plan för återgång i arbete”

Arbetsgivaren ska vara aktiv och se till att medarbetaren kommer till arbetsplatsen och om
möjligt medverkar på arbetsplatsträffar, deltar i utbildningar samt erhåller information om
övrigt som händer i verksamheten. Inriktningen på rehabiliteringsarbetet bör vara att
medarbetaren ska ha återfått sin arbetsförmåga och kunna återgå i arbete så snart som
möjligt.

2
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Förklaring av olika möten som kan vara aktuella under rehabiliteringen
Rehabiliteringsmöte
Återkommande samtal/möten mellan medarbetare och chef. Chefen kan vid detta möte även
bjuda in personalkonsulent, sjukskrivande läkare, försäkringskassan och om medarbetaren
så önskar facklig representant.
Chefen samordnar mötet.
Trepartsmöte
Trepartsmöte initieras av arbetsgivaren och är ett möte där medarbetare, chef, sjukskrivande
läkare och personalkonsulent deltar. Arbetsgivaren ska erbjuda medarbetaren att ta med
facklig representant.
Personalkonsulent samordnar mötet.
Avstämningsmöte
Försäkringskassan (FK) ansvarar för att samordna de olika åtgärder en person är i behov av
för att kunna komma tillbaka till arbete. Försäkringskassan kan kalla till avstämningsmöte
med arbetsgivare, läkare och medarbetaren. Arbetsgivaren kan också initiera
avstämningsmöte.
Syftet med ett avstämningsmöte är att klarlägga vad den anställde, på grund av sjukdom,
kan och inte kan göra samt ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att den anställde ska
komma tillbaka till arbetet. (Bilaga 1 Rehabiliteringskedjan) Försäkringskassan - rehabilitering
Kontaktmöte med arbetsförmedlingen
FK samordnar kontaktmöte med Arbetsförmedlingen (AF)
Vid indragen sjukpenning från FK ska medarbetaren kontakta AF.
Återgång i arbete
Medarbetaren ska i första hand gå tillbaka till sin ordinarie arbetsplats, helt eller delvis. I
andra hand ska arbetsgivaren anpassa ordinarie arbete så långt det går. Om detta inte är
möjligt ska medarbetaren erbjuds lämplig omplacering, i första hand inom förvaltningen och i
andra hand inom hela kommunen. Omplacering gäller både till vakanta tjänster och till längre
vikariat.
Personalavdelningen bistår i detta arbete och är den instans som slutligen behandlar en
omplacering över förvaltningsgränserna.
Om återgång inte är möjlig
Vid sjukdom har medarbetaren ett förstärkt anställningsskydd, vilket innebär att sjukdom inte
är en saklig grund för uppsägning. För att behålla det förstärkta anställningsskyddet måste
medarbetaren medverka i de stödjande åtgärder som är beslutade. Om medarbetaren
avbryter eller vägrar delta i dessa åtgärder gäller inte längre det förstärkta
anställningsskyddet.

3
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När alla möjligheter till återanpassning till arbete har uttömts och inget annat arbete finns att
omplaceras till inom kommunen kan arbetsgivaren överväga uppsägning på grund av
personliga skäl. Detta hanteras av kommunens personalavdelning.
Viktigt att komma ihåg
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kan inte anses fullgjort förrän omfördelning av
arbetsuppgifter eller arbetsanpassning prövats. Arbetsgivaren får inte förändra
arbetssituationen för en medarbetare på bekostnad av väsentligt försämrade villkor för andra
anställda. Arbetsgivaren är inte skyldig att skapa nya arbetsuppgifter eller nya befattningar.
Avslutning av rehabilitering
En rehabiliteringsplan ska alltid avslutas formellt. Det sker genom att chefen kallar berörda
parter till ett möte. Arbetsgivaren ska då gå igenom vilka åtgärder som vidtagits och vad de
resulterat i. Till sist förklarar chefen rehabiliteringsutredningen avslutad.
Dokumentation - ADATO
Berörd chef ska skriftligen samt sakligt och objektivt dokumentera alla i rehabiliteringssystemet Adato. Detta gäller alla samtal, åtgärder, konkreta mål, ansvarsfördelning,
tidsplaner, uppföljning, utvärdering och avslut. Medarbetaren ska alltid få ta del av
dokumentationen.
Även om medarbetaren utreds i förebyggande syfte, dvs. inte är sjukskriven, ska
dokumentation göras i Adato.
Ansvar och roller
Arbetsgivaren
Arbetsgivaren (närmaste chef) har rehabiliteringsansvar vilket innebär att;




ha kontinuerlig kontakt med medarbetaren under hela sjukskrivningsperioden
ansvara för att medarbetaren informeras om rehabiliteringsprocessen
ansvarar för att planerade och vidtagna åtgärder utvärderas och dokumenteras.

Medarbetaren
Alla rehabiliteringsåtgärder ska planeras i samråd med medarbetaren.
Medarbetaren är skyldig att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga vilket
rehabiliteringsbehov som finns och efter bästa förmåga medverka i de aktiviteter och
åtgärder som krävs, vilket innebär:



Att aktivt delta och medverka vid de sammankomster och aktiviteter som planeras
kring rehabiliteringen
Att lämna alla upplysningar som kan tänkas påverka möjligheten att återgå i arbete

4
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Om medarbetaren utan godtagbart skäl inte medverkar, uteblir från sammankomster och
andra aktiviteter, försvårar eller avbryter planerade aktiviteter anses kommunens
rehabiliteringsskyldighet vara fullgjord. Arbetsgivaren ska då överväga om ett
uppsägningsförfarande ska påbörjas. Samma sak gäller om medarbetaren tackar nej till att
pröva skäligt* erbjudande om ny befattning eller vikariat.
* Skäligt är ett erbjudande som bedöms motsvara medarbetarens behov och kompetensområde och
som för övrigt överensstämmer med de riktlinjer som normalt gäller på arbetsmarknaden vad gäller
anställningsavtal och placeringsort
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2018-09-14

2015/64-059 KS

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

Ytterligare redogörelse om hur
skolskjutsverksamheten fungerar
Förslag till beslut
Att godkänna den ytterligare redogörelsen om hur skolskjutsverksamheten
fungerar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-28 § 164 att överlämnar Per Lublins
skrivelse till utbildningsförvaltningen för ytterligare redogörelse om hur
skolskjutsverksamheten fungerar till kommunstyrelsens sammanträde 201809-25.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslut 2018-08-28 § 164.
Samverkansavtal skolskjuts och tillköp av trafik.
Mail från Kalmar länstrafik angående kvalitetsäkring daterat 2018-09-13.
Kalmar länstrafiks checklista för fordonskontroll.

Ärende/bedömning
Utöver tidigare redogörelse daterat 2018-08-28 kan vi nu meddela att
skolskjutsen fungerar bra förutom att det fortfarande finns en linje där
eleverna sitter i buss för lång tid. Detta gäller en av busslinjerna på
morgonen till och från Åkerboskolan i Löttorp. Kalmar länstrafik och
Bergkvarabuss arbetar fortfarande med att få ner tiden på bussen i samråd
med utbildningsförvaltningen. Tiden går att minska på flera olika sätt som
går att kombinera men som får olika konsekvenser. Det kan vara
exempelvis längre väntetid på skolan, flytt av påstigningsplatser eller tillägg
av trafik.
Representanter från Kalmar länstrafik, Bergkvarabuss och
utbildningsförvaltningen träffades 2018-09-12 gällande uppföljning av
trafiken, som Borgholms kommun initierade i enlighet med punkt 6 i
samverkansavtalet. Där lyftes ett antal ärenden upp för att samverka kring
förbättringar samt klargöra rutiner för beställning av tilläggstrafik, tappade
busskort, rapportering av skolskjutsberättigade elever osv. Där
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informerades även om genomförda förbättringsar samt att Bergkvarabuss
har tagit på sig att initiera bussutrymningsövningarna på skolorna.
De ansökningar om skolskjuts som har inkommit till utbildningsförvaltningen
har prioriterats och utreds där en del har beviljats olika lösningar och andra
har fått avslag. En del har överklagat dessa beslut och får just nu sina
ärenden prövade av Förvaltningsrätten i Växjö. Även Kalmar länstrafik har
varit behjälplig i dessa utredningar utifrån deras specialkompetens och
kunskap från övriga kommuner i Kalmar län
Enligt Avtal linjetrafik buss, skolskjuts och timfordon 2017, mellan
trafikföretaget och beställaren Landstinget i Kalmar län behandlas
kvalitetssäkring under 4.20 sid. 35. Enligt Samverkansavtal skolskjuts och
tillköp av trafik, mellan Landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun,
behandlas kvalitetsuppföljning under 5.4 som en del av Kalmar länstrafiks
åtagande. Tidigare har klagomål som framförts till utbildningsförvaltningen
förmedlats till respektive trafikbolag som har fått åtgärda bristerna medan
skallkraven i upphandlingar varit en del av inköpsavdelningens
avtalsuppföljning. Nu framförs eventuella klagomål till Kalmar länstrafik som
ansvarar för att brister åtgärdas eller ser till att Bergkvarabuss gör det om
bristen ligger på dem. Gällande kvalitetssäkringen av Bergkvarabuss
utförande genomförs detta av specialister på Kalmar länstrafik.
Utbildningsförvaltningen har varit i kontakt mad Kalmar länstrafik för att till
kommunstyrelsen få deras beskrivning av hur kvalitetssäkringen går till
vilket bifogas denna skrivelse.

Konsekvensanalys
"[Skriv text här]"

Helena Svensson
Förvaltningschef

Beslut ska skickas till
-
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 164

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-28

144-164

Dnr 2015/64-059 KS

Informationsärende; skrivelse gällande skolskjutsar
Per Lublin (ÖP) har i mail till kommunstyrelsens ordförande och dess ledamöter begärt att hans skrivelse gällande skolskjutsar ska behandlas som extraärende vid dagens sammanträde.
Ordföranden meddelade i samband med sammanträdets början att skrivelsen skulle tas upp som ett informationsärende.
I skrivelsen har Lublin tagit upp synpunkter från föräldrar på den nuvarande
skolskjutsentreprenören och de inkörningsproblem som infann sig första skolveckan.
Ordföranden konstaterar att ärendet inte ligger inom kommunstyrelsens ansvar utan kommer att lämnas till utbildningsförvaltningen för redogörelse av
hur skolskjutsarna fungerar till kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Vidare redogör ordföranden för den information och redogörelse som utbildningschef Helena Svensson lämnat vad gäller de justeringar i skolskjutsplaneringen som gjorts för att korta åktiderna. Vidare informeras om möjligheten
att ansöka om skolskjuts utifrån särskilda skäl, vilket ett flertal föräldrar gjort
och fått beviljat.
Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar dels
- att kommunstyrelsen beslutar att ålägga utbildningsförvaltningen att omgående se till att skolskjutsarna utgår från samma avstignings- och påstigningsplatser som tidigare under samma förutsättningar som rått under föregående läsår.
- paragrafen ska vara omedelbart justerad.
- att kommunen anlitar jurist för prövning om avtalet med KLT beträffande
skolskjutsar på grund av det inträffade kan hävas.
Ordföranden påtalar återigen att ärendet endast är ett informationsärende,
men frågar kommunstyrelsen om de anser att yrkanden får ställas.
Proposition om yrkanden får ställas
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsens övriga ledamöter inte anser att yrkanden ska få ställas.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som anser att yrkandena inte ska får ställas röstar ja. Den som anser att de ska få ställas röstar nej.
Ja - 9
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)

Nej – 1
Per Lublin (ÖP)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-28

144-164

Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Andreas Persson (S)
Sune Axelsson (S)
Yrkandena får därmed inte ställas.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar Per Lublins skrivelse till utbildningsförvaltningen för ytterligare redogörelse om hur skolskjutsverksamheten fungerar till
kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-25.
Deltagande
Claes Horn af Rantzien (MP) deltar inte i omröstning eller beslut.
Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 4)
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-09-18

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-08-20 - 2018-09-14

Riktning:

Alla

Status:

Aktuella

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.2452

I

Liten uppföljning Borgholms kommun 20180524

2018-08-20

Länsstyrelsen i Kalmar

KS 2018/183

KS meddelande

Magdalena Widell
SKRIVELSE

Krisledningsplan för Borgholms kommun
2018.2453

I

Borgholm Årsrapport år 1

2018-08-20

Kumulus

KS 2017/248

KS meddelande

Magdalena Widell

Förfrågan om medverkan i projektet ”WE STAND
APP”
2018.2569

I

2018-08-28

2018.2600

Höstens lägesrapportsenkät avseende beredskap Magdalena Widell
och kapacitet i mottagandet nyanlända,
ensamkommande barn och asylsökande
Länsstyrelsen i Kalmar län

I

KS meddelande
Skickat till Eva K

ENKÄT

Cirkulär 18:28 Lag fr om 1 juli 2018 om Plan för
återgång i arbete

Magdalena Widell

Sammanfattning
Från och med den 1 juli 2018 är arbetsgivare,
enligt 30 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (SFB),
skyldiga att ta fram en plan för återgång i arbete
när en arbetstagare förväntas vara sjuk under
en längre tid och därför inte kan arbeta. Planen
behöver endast skickas in till Försäkringskassan om de begär det. Arbetsgivaren är skyldig att
ta fram en plan, kontinuerligt följa upp planen
och revidera den vid behov.
2018-09-04

2018.2601
2018-09-04

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:28 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS meddelande
2018.2628

I

2018-09-05

2018.2651

CIRKULÄR

Beslut enligt förordning (2015:552) om
Magdalena Widell
stadsbidrag för upprustning av skollokaler och av
utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.
Boverket beviljar totalt 284 717 kr. Förskott på
125 374 kr av bidrag har betalats ut under 2017.
De resterande 159 343 kr utbetalas
Boverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Cirkulär 18:30 Två domar från Högsta
förvaltningsdomstolen
om normalt förekommande arbete

Magdalena Widell

I bifogad PM redovisas och kommenteras två
domar från juni 2018 där Högsta förvaltningsdomstolen i två fall har prövat om en försäkrad
har en sådan förmåga att han eller hon kan
försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete
som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Frågan har betydelse för rätten till
sjukpenning och domstolens praxis är vägledande för Försäkringskassans bedömning i
liknande ärenden
2018-09-07

2018.2652

SKL

I

2018-09-07

2018.2653

I

I

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:30 Bilaga 2

Magdalena Widell

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:30 Bilaga 3

Magdalena Widell

SKL

I

2018-09-10

2018.2662

Cirkulär 18:30 Bilaga 1

SKL

2018-09-07

2018.2661

CIRKULÄR

SKL

2018-09-07

2018.2654

KS meddelande

KS meddelande

CIRKULÄR

Samverkansmöte vattenbrist 20180823

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar

I

KS meddelande

ANTECKNING

Samverkansmöte foderbrist 20180823

Magdalena Widell

Sidan 2 av 3

Id

I/U/K Beskrivning

118

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-09-10

2018.2695

Länsstyrelsen i Kalmar

I

KS meddelande

ANTECKNING

Cirkulär 18:29 Inför löneöversyn 2019 med
Kommunal

Magdalena Widell

Bakgrund
Den 12 april 2017 enades parterna om
Huvudöverenskommelse, HÖK 16 – Prolongerad,
för Kommunal. Avtalet omfattar perioden 2016-05
-01–2020-04-30 och innehåller bl.a. löneökningar i nivå med märket samt särskilda
utrymmen för undersköterskor 2017 och 2018
(se cirkulär 17:16). Parterna i
Huvudöverenskommelsen är Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation (f.d. Arbetsgivarförbundet Pacta) samt Svenska
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). För
Sobona avses de arbetsgivare som omfattas av HÖK 16 –
prolongerad.
2018-09-12

SKL
KS meddelande

2018.2712

I

2018-09-14

2018.2728

2018-09-14

CIRKULÄR

Kalmarsunds gymnasieförbund protokoll 2018-08 Magdalena Widell
-30
Kalmarsunds gymnasieförbund

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Ansökan om godkännande som huvudman för
särskild variant inom det estetiska området av
naturvetenskaps-programmet vid Dag
Hammarskjöld Gymnasiet i Kalmar kommun

Magdalena Widell

Skolinspektionen
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-09-17

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2018-08-20 - 2018-09-14

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
2018.2444

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning för
Solhällsvägen Stora Rör

Ida Dessin

2018-08-20

Grävansökan 18/18

KS 2018/3

Mailat svaret till Simon Schultzberg. 2018-08-24 DELEGERINGSBESLUT
J.D
Grävtillstånd 2018

2018.2450

U

Delegationsbeslut att neka markupplåtelse till E- Ida Dessin
on. Istället hänvisa ärendet till BEAB Va för
andrahandsupplåtelse pga befintliga ledningar
inom området Persnäs-Sandvik 11

2018-08-20

Persnäs-Sandvik 1:1

MEX

KS 2018/35

Avvisas med stöd av redan ianspråktagen för
VA

DELEGERINGSBESLUT

Inlösen, markintrång 2018
2018.2451

U

Delegationsbeslut att neka markupplåtelse till E- Ida Dessin
on. Istället hänvisa ärendet till BEAB Va för
andrahandsupplåtelse pga befintliga ledningar
inom området Böda 1:31

2018-08-20

Böda 1:31

MEX

KS 2018/35

Avvisas med stöd av redan ianspråktagen för
VA

DELEGERINGSBESLUT

Inlösen, markintrång 2018
2018.2469

U

Kristdemokraterna - yttrande valaffischering

Jens Odevall

2018-08-21

Yttrande

KS 2018/6

Inskickat till Polisen 2018-08-06/vfd
DELEGERINGSBESLUT
Om skickat 2018-08-21/Magda
Kommunstyrelsen 2018-08-28 § 163 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna
Begagnande av allmän plats

2018.2474
2018-08-21

U

Kristdemokraterna- Ingen erinran över ansökan
om begagnande av allmän plats mark

Jens Odevall

Yttrande
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2018/6

Skickad till polisen 2018-08-21/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2505

I

2018-08-22

Ansökan om tillstånd tung och bred transport
Marie-Louise Johansson
från Helsingborg till Borgholm Per
Lindströmsväg 2018-08-20. Meddelat att
kommunen inte har någon erinran mot ansökan
och ger tillstånd att transporten genomförs inom
sex månader.
Sven Jilnert AB,

KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.2522

U

Centerpartiet - ingen erinran över ansökan om
valaffischering 2018-08-22-2018-09-09

2018-08-22

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-08-22/Magda

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2527

U

Delegataionsbeslut - bidrag med 5 000 kronor till Lars Gunnar Fagerberg
Byalaget i Sandvik för reparationskostnad
nerkörd kalkstensbrunn

2018-08-23
KS 2018/2

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KC

2018.2562

U

Beslut att amäla avrop på
Vagnparksfinansiering med finansiell leasing
2016

Ilko Corkovic

2018-08-27
KS 2018/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal 2018

2018.2568

U

Ansökan om grävtillstånd för Ramsättravägen,
grönytan bakom Mårtens gata. (Köpingsvik)
2018/09/03-2018/12/31

2018-08-28

Grävansökan 19/18

KS 2018/3

Emma skickat svar till Skanova/ Rickard
Jacobsson

Ida Dessin

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.2604

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning för
Kvarngatan samt korsning av Trädgårdsgatan
2018/09/05-2018/09/14

2018-08-31

Grävansökan 20/18

KS 2018/3

Mailat svar till Andreas på Peab 2018-09-07
J.D.

Emma Sjögren

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.2595

U

Ansökan om och tillstånd gällande grävning
Sandgatan anslutning till Bovieran
2018-09-10 - 2018-10-30

Ida Dessin
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-09-03

Grävtilstånd 21/18

KS 2018/3

Mailat svar till Patrik 2018-09-14 J.D

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.2598

U

Yttrande i Mål nr F 1564-18

2018-09-03

Emma Sjögren
MEX

KS 2018/4

Besvarat föreläggande angående Byrums
DELEGERINGSBESLUT
Strandväg med yrkande på att kommunen ej ska
ingå i gemensamhetsanläggning.
Markfrågor mex 2018

2018.2599

U

Delegationsbeslut att bevilja markupplåtelse
Halltorp 1:7 med reservation för arrendators
undertecknande

Ida Dessin

2018-09-03

Halltorp 1:7

MEX

KS 2018/35

Markupplåtelse avtal ska sändat till Telia Sonera DELEGERINGSBESLUT
som har arrenderätt för ett medgivande från
dem. Där efter sänder Telia avtalet vidare till
Eon. Vi ska invänta ORIGINAL SOM
ÅTERSÄNDS och ersätta filen då det är åter
hos oss
Inlösen, markintrång 2018

2018.2626

U

Överlåtelse arrendeavtal sjöbod nr 2
Persnäsläge 1:1

2018-09-05

Emma Sjögren
MEX

KS 2018/4

2018-09-06 Skickat överlåtelsen till arrendator
med post

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018
2018.2629

U

Överlåtelse arrendeavtal sjöbod nr 3
Persnäsläge 1:1

2018-09-05

Emma Sjögren
MEX

KS 2018/4

2018-09-06 Skickat överlåtelsen till arrendator
med post

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018
2018.2633

U

Lokal trafikföreskrift bussparkering Badhusgatan Marie-Louise Johansson
(utmed Kay Wieståls park)

2018-09-06
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2018.2637

U

2018-09-06

Undertecknat delegationsbeslut gällande
Tools7MAV

Ilko Corkovic

KSO/Tools7MAV

KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2018.2692

U

Begäran om utlämnande av allmän handling

Magdalena Widell

2018-09-06
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2018/2

Kommunstyrelsen 2018-08-28 § 163 lägger
DELEGERINGSBESLUT
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna
Delegation KC

2018.2693

U

Delegationsbeslut- avropsanmälan
programvaror och programvaror som moltjänst
2016

Magdalena Widell

2018-09-06

KSO

KS 2018/9

Kommunstyrelsen 2018-08-28 § 163 lägger
DELEGERINGSBESLUT
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna
Delegation KSO 2018

2018.2694

U

Delegationsbeslut- avropsanmälan VA-matrial
2015

Magdalena Widell

2018-09-06

KSO

KS 2018/9

Kommunstyrelsen 2018-08-28 § 163 lägger
DELEGERINGSBESLUT
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna
Delegation KSO 2018

2018.2648

U

Delegationsbeslut att bevilja markupplåtelse
Rälla S:1

Emma Sjögren

2018-09-07

Rälla S:1

MEX

KS 2018/35

Undertecknat. Ersätt dokument med dokument
där båda parter undertecknat avtalet.

DELEGERINGSBESLUT

Inlösen, markintrång 2018
2018.2700

U

Ölands skördefest- tillstyrkt ansökan för tiden
2017-09-27-2017-10-01.

2018-09-13

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-09-13/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2715

U

Borgholms kommun berörs som fastighetsägare Emma Sjögren
till Löttorp 3:45 . Grannyttrandet gäller bygglov
för befintlig förrådsbyggnad . Svar senast 201809-24

2018-09-14

SBN

MEX

KS 2018/34

2018-09-14 Har pratat med plan- och byggchef, DELEGERINGSBESLUT
Magnus Juhlin, och bygglovet kommer inte att
vara ett hinder i kommande planarbetet för den
nya detaljplanen som håller på att tas fram för
det området. MEX har därför inget att yttra sig
mot givet bygglov.
Grannyttrande 2018

2018.2718

U

Ölands skördefest -Tillstyrkt ansökan för
skördefest i Böda hamn 2018-09-24--2018-1001

2018-09-14

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-09-14/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Begagnande av allmän plats
2018.2719

U

Ölands skördefest- Invigning ingen erinran mot Jens Odevall
ansökan om offentlig tillställning 2018-09-26-1819:30

2018-09-14

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-09-14/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.2720

U

Södra Kalmar läns- Tillstyrk ansökan för
datumen 2018-09-26-2018-09-30

2018-09-14

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-09-14/magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-09-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-04
§ 261 Information från verksamheten, verkställighet och redovisning av delegationsbeslut
§ 262 Ansökan om hjälp med underhåll av promenadled Strandvägen Köpingsvik
§ 263 Ansökan om medfinansiering Loranga-utställningen, Ekerum Resort
§ 264 Ändring av beslut, förlängd parkering Östra Kyrkogatan, Viktoriaskolan
§ 265 Begäran om hastighetsdämpande åtgärder, Kungsgatan
§ 266 Anvisning av medel, asfaltering Ängsgatan samt del av Norra Infarten
§ 267 Anvisning av medel, återställning av övergångsställen
§ 268 Godkännande av ska-krav, ramavtal VVS
§ 269 Granskningsrapport – uppföljning av den demokratiska processen i kallelser och
protokoll
§ 270 Tilldelningsbeslut, upphandling konsulttjänster inom fysisk planering
2018-09-11
§ 271
§ 272
§ 272
§ 273
§ 274
§ 275
§ 276
§ 277
§ 278
§ 279
§ 280
§ 281
§ 282
§ 283

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019; Region Kalmar
Uppsägning av avtal för omförhandling, Kalmarsunds Promotion
Lokalbehov, kockutbildning Komvux
Anvisning av medel, övergångsställe Norra Infarten
Begäran om ändring av detaljplan för fastigheten Freja 10
Ansökan om att genom Ölands Kommunalförbund bli en ”Islands facility for the
Commissions Clean Energy for EU islands program”
Anvisning av medel; Uppförande av anläggning för fördröjning och rening av dagvatten i ”Lilla Triangeln”
Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB
Återrapportering; översyn av skötselavtal, badplatser
Ändring av utbyggnadsprogram och beslut om etapp 3 och 4; utbyggnad Byxelkroks hamn
Information, gatuunderhållsprogram Rosy
Anvisning av medel asfaltering gc-väg Rosenfors, Hagtornsvägen samt Vikingavägen; asfalteringsarbete 2018
Godkännande av reviderade rutiner; HR-avdelningen
Information om pågående projekt inom fastighetsavdelningen

Borgholm Energi AB
2018-08-15
§ 131 BEAB Styrelsemöte inledning 2018
§ 132 VD rapporterar 2018
§ 133 Månadsuppföljning 2018
§ 134 Avvikelserapportering 2018
§ 135 Förstudie vattentäkt Vedby-Vedborm
§ 136 Bixia ProWin
§ 137 Dagvattendamm Lilla triangeln
§ 138 Utökad leveranskapacitet VA Byxelkrok
§ 139 Avfallssortering matavfall
§ 140 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen
§ 141 Taxeprojekt VA

125
§ 142 Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter
§ 143 Återrapportering från kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommun-styrelsens arbetsutskott
§ 144 Restlista 2018
2018-08-30
2018-09-12 ???

Borgholm Energi El-nät
2018-08-15
§ 21 BEAB Styrelsemöte inledning 2018
§ 22 Månadsuppföljning 2018
§ 23 Avvikelserapportering 2018
2018-09-12???
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