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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Plats och tid för
sammanträdet

Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2019-01-29, klockan 09:00
Ilko Corkovic
Ordförande

/

Jens Odevall
Kommunchef och Sekreterare

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningsförvaltningen i Borgholm ……/…… 2019

___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

1

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av
delegationsbeslut
Presentation av nya organisationen

2019/11
002

2

Godkännande av attestlista; Attestanter 2018-2022
I och med nya organisationen har nya ansvarsområdet tillkommit, dessa
ska kommunstyrelsen godkänna attestanter för.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2019-01-08 § 9 kommunstyrelsen
att godkänna attestlista för kommunstyrelsen 2019.

2018/240
002

4-10

3

Slutrapport: fullmäktigeberedning - Sveriges bästa äldreomsorg
Tjänsteskrivelse med förslag att överlämna rapporten till kommunfullmäktige samt att beredningen avslutas.
Noteras att kommunfullmäktige ska ge uppdrag till nämnder/styrelser inte
till förvaltningar/enheter.
Beslutas av kommunfullmäktige

2016/243
080

11-146

4

Placering av gåvomedel, Eons Miljöfond
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2019-01-08 § 10 kommunstyrelsen
att godkänna placeringen.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/293
381

147-148

5

Genomförande av folkomröstning; Öland en kommun
Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra en folkomröstning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-01-08 § 1 till
kommunchefen att inkomma med underlag för fortsatta beslutsgången.

2016/191
106

149-156

2019/32
317

157-166

I tjänsteskrivelse finns beslutsunderlag för fortsatta politiska hanteringen.
Noteras att antalet valsedlar inte behöver preciseras, det ska beställas ett
tillräckligt antal tillsammans med Mörbylånga kommun så det räcker till
båda kommunerna.
Beslutas av kommunfullmäktige
6

Samförläggning av gatubelysning 2019; Istad
Borgholm Energi Elnät har begärt ställningstagande gällande deltagande i
samförläggningsprojekt Istad.

2
Tjänsteskrivelse med förslag att delta samt att reservera medel och uppdra
till Borgholm Energi Elnät att sammanställa planerade projekt.
Beslutas av kommunstyrelsen
7

Medfinansiering och representation i Kalmarsundskommissionen
mandatperiod 2019-2022
Tjänsteskrivelse med förslag att utse representanter samt att årsavgiften
finansieras inom tillväxtenhetens budgetram.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/290
106

167-178

8

Revidering av förbundsordning Kalmarsunds Gymnasieförbund
Tjänsteskrivelse med förslag att anta reviderad förbundsordning.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/259
106

179-189

9

Överenskommelse Region Kalmar län; länsgemensam ledning i
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Socialnämnden föreslår 2018-12-19 § 162 att kommunfullmäktige antar
reviderad överenskommelse.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/291
106

190-199

10

Informationssäkerhetspolicy med bilagor
2018/51
Policyn med bilagor är framtagna av IT-avdelningen tillsammans med rsik- 005
och informationssäkerhetschefen.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-01-§ 11 kommunstyrelsens
att anta bilagorna InfoSäk A, F, K och KD till informationssäkerhetpolicyn,
under förutsättning att kommunfullmäktige antar policyn
Beslutas av kommunstyrelsen – bilagorna ska följa policyn vidare

200-256

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att anta reviderad Informationssäkerhetspolicy att ersätta tidigare
antagen 2018-03-19 § 71.
Beslutas av kommunfullmäktige – bilagorna ska följa policyn till mötet
11

Granskningsrapport - kommunens styrmodell för området IT- och
informationssäkerhet
Revisorerna har genomfört granskning och vill ha svar snarast.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-09-01 § 12 kommunstyrelsen
att
överlämna redovisningen av föreslagna åtgärder som svar till
revisorerna.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/262
007

257-271

12

Borgerliga vigselförrättare 2019-2022
Tjänsteskrivelse att även utse Gunilla Johansson till vigselförrättare.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/242
112

272

13

Ändrad titulatur, skolchef
Tjänsteskrivelse med förslag att ändra titulatur med stöd av Skollagen 2
kap § 8 a.
Beslutas av kommunstyrelsen

2019/30

273

14

Komplettering av accentfärger; grafisk profil
Tjänsteskrivelse med förslag att komplettera den grafiska profilen.
Beslutas av kommunstyrelsen

2015/26
009

274-311

15

Hantering av livesändningar i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2019-01-08 § 3 kommun-

2019/18
006

312-313

3
styrelsen föreslå kommunfullmäktige
att radera Borgholms kommuns youtube-sändningar från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt andra nämnder efter två veckor i
enlighet med den nya lagen Webbtillgänglighetsdirektivet.
Beslutas av kommunfullmäktige
16

Motion (Eddie Forsman M) - Cykelstrategi för Borgholms kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-01-08 § 15 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
att vid ett bifall uppdra till kommunstyrelen att genom tillväxtenheten
under 2019 ta fram en cykelstrategi för Borgholms kommun
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/187
109

314-316

17

Motion (KD Marwin Johansson/Arne Sjögren) - Iordningställa Ölanda
som beredskapsfält för brandflyg
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2019-01-08 § 16 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då det inte finns skäl att iordningställa Ölanda med
syfte att nyttja flygplatsen för brandflyg samt att eventuell utveckling
av Ölanda tas in i kommande arbete med ökad krisberedskap, som
ett alternativ för ökad säkerhet för såväl landet som kommunen.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/241
109

317-322

18

Medborgarförslag (Karl Bern) - Öland en kommun, Nu!
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-10-09 § 294 kommunstyrelsen
att anse medborgarförslaget besvarat då en utredning om Öland en
kommun redan pågår.
Förslagsställaren bjuds in
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/54
008

323-326

19

Meddelande och delegationsbeslut

2019/10
002

327-350

_ _ _ _ _ _ _publiceras i Netpublicator 2019-01-23
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§9

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-08
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Dnr 2018/240 002 KS

Godkännande av attestlista; Attestanter 2018-2022
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna attestlista för kommunstyrelsen inför 2019.

Ärendebeskrivning
I och med beslutad omorganisation så har nya ansvar och verksamheter tillkommit
på kommunstyrelsens attestlista. Attestlistan har mottagningsattest och beslutsattest samt ersättare för att täcka upp under eventuell frånvaro som sjukdom eller semester.
Det har även lagts till en beloppskolumn som avser högsta godkända belopp avseende inköp. I beslutad delegationsordning hänvisas det till dessa beloppsnivåer avseende inköp.
Beslutsunderlag

Attestlista.
Tjänsteskrivelse.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Attestlista år 2019
Reviderad:
Ansvar
1***
1***
1***
1***
1***
1***

2019-01-03

Kommunledningsförvaltning
Kommunledningsförvaltning
Kommunledningsförvaltning
Kommunledningsförvaltning
Kommunledningsförvaltning
Kommunledningsförvaltning

Vht

ReferensnummerBeställare/mottagningsattestant

Ersättare mottagningsattest
Beslutsattest

1***
2***
3***
4***
5***
9***

Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall

BeloppsgränsErsättare beslutattest
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000

1000 Kommunfullmäktige

1000
1001
1008
1009

Nämnds- och styrelseverksamhet
Övrig politiskt verksamhet
Demokratigrupp
Miljö- och hållbarhetsberedning

100001
100001
100001
100009

Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson

Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell

Eva-Lena Israelsson
Eva-Lena Israelsson
Eva-Lena Israelsson
Eva-Lena Israelsson

1010 Kommunstyrelse

1000
1001
1010
1011
1100
1300
1301
1302
1303
1306
1307
2150
2203
2204
2300
2304
2700
3150
3205
4500
4503
4530
4700
8321
9225
9229

Nämnds- och styrelseverksa
Övrig politisk vht
Ungdomsråd
Ungdomspolitik
Stöd till politiska org.
Projekt och bidrag
ÖKF- Politisk verksamhet
SKL
Regionförbund
FT-rådet
Medlemsavgifter
Fysisk- och teknisk planering
Medfinansiering - projekt
Oförutsedda behov
ÖKF - Turismverksamhet
Folkhälsoråd
ÖKF - Räddningstjänst
Allmän kulturverksamhet
Arkiv
Gymnasieskola
Ölands gymnasium
Gymnasiesär
Grundläggande vux
KLT-busskort
IT-kostnader
Informationssäkerhet

101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001
101001

Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson
Marie-Louise Johansson

Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell
Magdalena Widell

Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall

2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg

2305
2400
2410
2420
2430
2450
2495
2496
2500
2505
3207
3405
3507

Turistverksamhet TS
Gatubelysning
Barmarknsunderhåll
Offentliga lekplatser
Enskild väghållning
Parkering
Gata/väg/parkering TS
Vinterväghållning
Skog och övrig mark
Parker TS
Lokaler bibliotek
Fritidsanl TS
Fritidsgårdar lokaler

101201
101201
101201
101201
101201
101201
101201
101201
101201
101201
101201
101201
101201

Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski

Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin

Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall

2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg

1012 Gata, park och hamnar

100 000
100 000
100 000
100 000

Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg

Sekretess
J
J
J
J
J
J

Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall

J

6

4023
4073
4257
4409
5101
5103
5105
5135
6105
8050
8100
9201

Gemensamt lokaler
Förskola lokaler
Fritidshem lokaler
Grundskola lokaler
Ordinärt boende - äldre
Korttidsvård - äldre
Särskilt boende/annat boende
Daglig vht LSS
Arb.markn.åtg. TS
Hamnverksamhet TS
Kommersiell vht TS
Gemensam kostnad/intäkt

101201
101201
101201
101201
101201
101201
101201
101201
101201
101201
101201
101201

Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski

Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin

Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall
Jens Odevall

1013 Fritidsverksamhet

1000
3000
3001
3008
3009
3010
3400
3401
3402
3404
3405
3410
3411
3412

Nämnds- och styrelseverksa
Allmän fritidsvht
Kolonilotter
Adm. personal fritid
Övrigt fritid
Samlingslokaler
Idrott- och fritidsvht
Intäkter
Åkerbobadet
Badanläggning
Fritidsanläggningar TS
Tennishallen
Konstgräsplan
Kallbadhus

101301
101301
101301
101301
101301
101301
101301
101301
101301
101301
101301
101301
101301
101301

Irene Nilsson
Irene Nilsson
Irene Nilsson
Irene Nilsson
Irene Nilsson
Irene Nilsson
Irene Nilsson
Irene Nilsson
Irene Nilsson
Irene Nilsson
Irene Nilsson
Irene Nilsson
Irene Nilsson
Irene Nilsson

Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski
Kristian Kijewski

Jan-Åke Johansson
Jan-Åke Johansson
Jan-Åke Johansson
Jan-Åke Johansson
Jan-Åke Johansson
Jan-Åke Johansson
Jan-Åke Johansson
Jan-Åke Johansson
Jan-Åke Johansson
Jan-Åke Johansson
Jan-Åke Johansson
Jan-Åke Johansson
Jan-Åke Johansson
Jan-Åke Johansson

1015 Fastighet

2300
2305
2400
2410
2493
2505
3150
3207
3307
3400
3405
3410
3412
4073
4409
5000
5100
5101
5105
5131
5135
5205
6007
6105
8050
8100
8155
9201

Turistverksamhet
Bad och rastplatser
Gatubelysning
Barmarksunderhåll
Parkeringsverksamhet
Parker
Allm. Kulturverks.het
Lokaler bibliotek
Lokaler musikskola
Idrott- och fritidsvht
Fritidsanläggn. TS
Tennishallen
Kallbadhus
Förskola lokaler
Grundskola lokaler
Fördelas socailförvalt.
Fördelas SoL & LSS
Ordinärt boende- äldre
Säbo/annat boende
Boende vuxna enl LSS
Daglig vht LSS
Insatser i säbo/annat boende
Ensamkommande flyktingbarn
Arb.markn.åtg. TS
Hamnverksamhet
Kommersiell verksamhet
Bostadsverksamh TS
Gemensam kostnad/intäkt

101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501
101501

Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski
Elias Kristmannsson/André Nyström Kristian Kijewski

Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg

2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg

100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000

Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg
Lars Gunnar Fagerberg

2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
Linda Kjellin
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1016 Fastighetsfunktion

2410
2495
2505
3150
3207
3307
3400
3405
3410
3412
4023
4073
4257
4357
4406
4409
5000
5100
5101
5103
5104
5105
5131
5135
6007
6105
8050
8155
9200
9201

Barmarknsunderhåll
Gata/väg/parkering TS
Parker TS
Allmän kulturverksamhet
Lokaler bibliotek
Lokaler musikskola
Idrott- och fritidsverksamhet
Fritidsanläggn. TS
Tennishallen
Kallbadhus
Gemensamt lokaler
Förskola lokaler
Fritidshem lokaler
Förskoleklass lokaler
Övrigt grundskola
Grundskolan lokaler
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Dnr 2017/293 381 KS

Placering av gåvomedel; Eons Miljöfond
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna avsättning om 400 000 kronor på bankkonto och att placera
3 000 000 kronor under en 12 månaders period med 250 000 kronor/månad.

Ärendebeskrivning
Eon utvecklar, bygger och förvaltar stora förnyelsebara energitillgångar i Europa
och Nord Amerika. Den teknologiska portföljen innehåller land och havsbaserade
vindkraftparker och solkraftverk. Som en del av denna satsning har Eon investerat i
en havsbaserad vindkraftpark fem kilometer sydost om Kårehamn. Vindparken består av 16 turbiner med en sammanlagd kapacitet av tre megawatt vardera och har
producerat el sedan de öppnades 2013.
Syftet med att instifta Eons miljöfond är att skapa en hållbar havs- och kustmiljö
och ta hand om den eventuella påverkan som vindparken utanför Kårehamn kan
tänkas påverka havsmiljön. Eon är således villig att bidra med en del av vinsten
från Kårehamns havsbaserade vindkraftpark.
Eon ger genom detta en gåva på 3,4 mkr till instiftandet av Eons miljöfond och som
ska skötas och förvaltas av gåvomottagaren Borgholms kommun.
Enligt gällande delegationsordning C36 har Ekonomichefen delegation att förvalta
donationsmedel och enligt C39 delegation att handlägga penningplacering efter
samråd med KSAU.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-04 varav framgår att de totala gåvomedlen är planerade
att utbetalas med maximalt 200 000 kronor/år. Detta ska ske under en 17 årig placeringshorisont. Placeringen ska bidra till fondens syfte och kommer att placeras i
Swedbank Roburs hållbarhetsfonder. Robur är föregångare på etiska och hållbara
investeringar. Då placeringshorisonten är långsiktig kommer merparten att placeras
i aktiefonder. Genom en portföljmix av Swedbanks Roburs hållbarhetsfonder kommer rätt risknivå att nås.

Justerandes sign



Två års framtida utdelningar (400 000 kronor) avsätts på konto.



Robur stiftelsefond 1 500 000 kronor. Stiftelsefonden har 60 procent aktier i
sin grundallokering, med möjlighet att gå upp mot 80 procent, men aldrig
under 40 procent aktiedel. Fonden har en aktiv allokering och förändras regelbundet utefter förvaltarens marknadstro.



Robur Ethica Global 750 000 kronor. Fonden är en aktiefond som placerar
globalt i olika bolag och inom olika branscher. Högst 30 procent av fondens
tillgångar får placeras i Sverige.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-08

10

Robur Ethica Sverige 750 000 kronor. Fonden är en bred aktiefond som
placerar i svenska företag.

Placeringen slussas in under en 12 månaders period med 250 000 kronor/månad
och med följande fördelning:




125 000 kronor Stiftelsefond
62 500 kronor Ethica Global
62 500 kronor Ethica Sverige

När placeringen är genomförd kommer en löpande avstämning ske kvartalsvis till
Eons miljöfonds styrelse. Detta sker via Ölands Banks placeringsrådgivare. Inga
placeringar är låsta utan inom 2-3 bankdagar kan fondbyte/försäljning genomföras
på samtliga placeringar. Vid avstämning med miljöfondens styrelse diskuteras hur
uttagen ska göras till den årliga utdelningen.
Bedömning
Genom att kombinera dessa fonder får portföljen en aktievikt på 75-80 procent och
en aktiv förvaltning. Den höga andelen aktieinnehav försvaras av den långa placeringshorisonten. Detta i sin tur leder till lägre risknivå och en högre avkastning. Placeringen tar även vara på miljöfondens grundtanke. Tanken med att slussa in
pengarna i placeringen är att sprida ut marknadsriskerna och att detta sker under
ett regelbundet intervall.
Konsekvensanalys
Konsekvensen av detta beslut är att Borgholms kommun har en möjlighet via Eons
miljöfond att stödja projekt som ska gagna havs- och kustmiljö. Detta genom att
placera dessa gåvomedel till högsta möjliga avkastning och till lägsta risk.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-01-17

2016/191 106

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Jens Odevall
Kommunchef

Till kommunstyrelsen

Genomförande och finansiering av folkomröstning; Öland - en kommun
Förslag till beslut
att

omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ska vara desamma som för EUparlamentsvalet.

att

valsedlarnas antal ska för Borgholms kommun uppgå till xxx st.
Valsedlarna ska vara klargula samt ha samma storlek och samma papperskvalitet som röstsedel till Europaparlamentsvalet samt ha följande innehåll:
Folkomröstning 26
maj 2019 ”Öland en
kommun?

Folkomröstning 26
maj 2019 ”Öland en
kommun?

Folkomröstning 26
maj 2019 ”Öland en
kommun?

Ska Borgholm och
Mörbylånga slås ihop
till Ölands kommun?

Ska Borgholm och
Mörbylånga slås ihop
till Ölands kommun?

Ska Borgholm och
Mörbylånga slås ihop
till Ölands kommun?

Nej

Blank

Ja

Vid omröstningen ska användas samma typer av kuvert som till EU-parlamentsvalet.
att

röstning kan ske på samma sätt som vid ordinarie val dock att kommunernas
valnämnder endast ska ansvara för att lägga ut valsedlarna i röstningslokal
och vallokal i de båda kommunerna.
För varje valdistrikt gäller samma vallokaler och samma öppettider som vid val
till EU-parlamentsvalet 2019-05-26.
Förtidsröstning ska kunna ske i kommunens beslutade förtidsröstningslokaler
med samma öppettider som för val till EU-parlamentsvalet 2019-05-26.
Budröstning ska ske i enlighet med vallagens regler.

att

kommunernas röstsammanräkning ska vara färdig senast den 30 maj 2019.

att

uppdra till valnämnden att utifrån ovanstående administrera och genomföra
folkomröstningen på samma villkor som genomförandet av EU-parlaments-valet.

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 10

Telefax

e-mail / www

jens.odevall@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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att

avsätta 150 tkr för de extra kostnader som uppkommer i samband med genomförandet av folkomröstningen.

att

uppdra till kommunchefen att ha erforderligt samråd med valmyndigheten och
i samband med detta begära att valmyndigheten på röstkortet för valet till Europaparlamentet även tar med uppgift om att väljarna har rösträtt vid en kommunal folkomröstning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Borgholm och Mörbylånga har i december 2018
beslutat att genomföra folkomröstning i frågan om ”Öland en kommun?” enligt följande:
att genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om kommunala folk
omröstningar i frågan ”Öland en kommun?”.
att folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 2019.
att följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under huvudfrågeställningen ”ska Borgholm och Mörbylånga slås ihop till Ölands kommun”: Ja,
Nej och Blank.
att nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommunfullmäktige
och kommunstyrelse.
att styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de ytterligare be
stämmelser som erfordras enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröst
ningar utöver de som ska beslutas av respektive valnämnd som ansvarar för
valets genomförande.
Enligt lagen om kommunala folkomröstningar ska fullmäktigeförsamlingarna fatta
beslut om:
1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt
6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.
Således återstår att fatta beslut om punkt 2, 4, 5 och 6.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 255.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-08 § 1 med uppdrag att ta fram
beslutsunderlag

Jens Odevall
Kommunchef
Skickas till
Kommunfullmäktige
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§1

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-08

1

Dnr 2016/191 106 KS

Genomförande av folkomröstning; Öland en kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunchefen

att

ta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsens sammanträde 2019-0129 inför beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-11 om
bland annat medelsanvisning, antal valsedlar samt uppdrag till val
nämnden gällande valdistrikt/vallokaler samt möjlig förtidsröstning och
budröstning

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-18 § 255 att genomföra folkomröstning i samband med valet till EU-parlamentet 2019. Vidare beslutades att
svarsalternativen under huvudfrågeställningen ”ska Borgholm och Mörbylånga slås ihop till Ölands kommun” ska vara Ja, Nej och Blank.
Vidare gavs uppdrag till styrgruppen att ta fram förslag på valsedlar och de
ytterligare bestämmelser som erfordras enligt lagen om kommunala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av respektive valnämnd som ansvarar
för valets genomförande.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 255.
Dagens sammanträde
Vid sammanträdet informeras att styrgruppen träffades 2018-12-28 och då gav uppdrag till kommuncheferna för det fortsatta arbetet. Styrgruppen ska träffas 25 januari
för återrapportering av uppdragen.
För att ärendet ska hinna behandlas i kommunen snarast bör beslutsunderlagen tas
fram till sammanträdet 2019-01-29.
Skickas till
Kommunchefen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROCESSBESKRIVNING INFÖR EN EVENTUELL FOLKOMRÖSTNING OM
ÖLAND EN KOMMUN.

1. Styrgruppen för projektet föreslog 2019-11-20 respektive
fullmäktigeförsamlingar att en folkomröstning ska genomföras i
anslutning till EU-valet i maj 2019.
2. Fullmäktige i de två kommunerna beslutar i december i enlighet
med styrgruppens förslag.
3. Valnämnden får uppdraget att genomföra den formella delen
av folkomröstningen.
4. Anmälan görs till valmyndigheten om att en folkomröstning
kommer att genomföras.
5. Styrgruppen får ansvaret för att förutsättningarna finns för en
kampanj för ja respektive nej till en sammanläggning under
våren 2019. Styrgruppen tar också fram nödvändig information
till allmänheten inför omröstningen.
6. Vid fullmäktigeförsanlingarnas möte i januari avsätts medel för
folkomröstningens genomförande.
- Administrativa kostnader
- Resurser till ja respektive nej kampanjerna
- Kostnader för samhällsinformationen
7. Folkomröstningen genomförs den 26 maj i anslutning till EUvalet.
8. Folkomröstningsresultatet sammanställs för varje kommun.
Resultatet är rådgivande och de två kommunerna beslutar om
hur man vill gå vidare.

153

9. Om de båda kommunerna beslutar att gå vidare med en
kommunsammanläggning görs en förfrågan till regeringen om
att få påbörja sammanläggningsarbetet.
10 . Kammarkollegiet bereder ärendet till regeringen. I denna
beredning görs en bedömning av om det finns bestående
fördelar med att bilda en kommun på Öland.
11 . Regeringen ger ”grönt ljus” under hösten 2019 till att starta
sammanläggningen och utser ett antal politiker till att vara så
kallade sammanläggningsdelegerade. Denna politikergrupp har
till uppgift att dels skapa den nya organisationen dels successivt
fatta större beslut som har påverkan efter det att den nya
kommunen är på plats.
12 . Val till kommun Öland genomförs 2022.
13 . Den nya kommunen börjar verka 2023.
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§ 255

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-18

255

Dnr 2016/191 106 KS

Öland en kommun; genomförande av folkomröstning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om kommunala
folkomröstningar i frågan ”Öland en kommun?”.

att

folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 2019.

att

följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen underhuvudfrågeställningen ”ska Borgholm och Mörbylånga slås ihop till Ölands kommun”: Ja, Nej och Blank.

att

nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

att

styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de ytterligare
bestämmelser som erfordras enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av respektive valnämnd som ansvarar för valets genomförande.

Ärendebeskrivning
Styrgruppen till projektet Öland en kommun föreslår i protokoll 2018-11-20 § 4 respektive kommunfullmäktige
att
genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om kommunala
folkomröstningar i frågan ”Öland en kommun?”.
att
folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 2019.
att
följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under huvudfrågeställningen ”ska Borgholms och Mörbylånga slås ihop till Ölands kom
mun”:
Ja, Nej och Blank
att
nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommunfullmäktige och kommunstyrelse.
att
styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de ytterligare
bestämmelser som erfordras enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av respektive valnämnd som ansvarar för valets genomförande.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-10-16 § 163.
Styrgruppens protokoll 2018-11-20 § 4.
Slutrapport.
Processbeskrivning.
Tjänsteskrivelse 2018-11-21.
Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 239 förslag att genomföra folkomröstning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Fullmäktigeförsamlingarna i de två kommunerna beslutade hösten 2017 att
starta upp en process med namnet ”Öland en kommun?”. Som styrgrupp till
projektet utsågs presidierna i de två fullmäktigeförsamlingarna, presidierna i
kommunstyrelserna samt de två kommuncheferna som adjungerade. Stefan
Carlsson anlitades som projektledare för att sammanställa ett underlag utifrån styrgruppens projektdirektiv vilket framgår av bifogad slutrapport.
Vid styrgruppens sammanträde 2018-11-20 hade styrgruppen att lägga förslag till respektive kommun om fortsatt arbete med ”Öland en kommun?”. Två
huvudalternativ fanns att ta ställning till vid sammanträdet;
Alternativ 1; Genomföra folkomröstning i frågan ”Öland en kommun?” i samband med valet till EU-parlamentet 2019.
Alternativ 2; Avsluta projektet Öland en kommun och ge respektive kommun-chef i uppdrag att ta fram en strategi för fortsatt samverkan kommunerna emellan och återkomma senare i frågan om formell sammanslagning av
kommunerna.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S), Staffan Larsson (C), Marcel van Luijn (M), Lars Lindqvist (SD),
Marwin Johansson (KD) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till förslaget.
Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag på förslaget.
Per Lublin (ÖP) yrkar i
- första hand på återremiss för att ta fram bättre svarsalternativ.
- andra hand avslag på förslaget.
Marcel van Luijn (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag på beslut; bifall till och avslag på
förslaget samt återremiss, vilket ska ställas under proposition först.
Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill avgöra
ärendet idag.
Därmed ska ärendet avgöras idag.
På ordförandens fråga godkänner kommunfullmäktige att alla fem att-satserna tas i
ett sammanhållet beslut.
Proposition – bifall/avslag
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill genomföra folkomröstning
röstar ja. Den som inte vill genomföra folkomröstning röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 5 nej-röster (BILAGA 2)
Därmed beslutar kommunfullmäktige att folkomröstning ska genomföras enligt de
fem att-satserna.
Reservation
Per Lublin(ÖP) (BILAGA 3)
Karl Löfberg (ÖP)
Protokollsanteckning 1
Framtid Öland har idag, liksom i kommunstyrelsen 2018-12-11, yrkat på avslag till
samtliga av styrgruppens föreslagna att-satser när det gäller Öland en kommun.
Motiveringen till yrkandet är:
Framtid Öland är fullt medvetna om de konsekvenser vi står inför när det gäller den
pågående urbaniseringen och dess följder som bl a innebär minskat invånarantal
och svårigheter med arbetskrafts- och kompetensförsörjning för små kommuner
som både Borgholm och Mörbylånga är.
Efter den förra folkomröstningen, som resulterade i ett nej till en kommunsammanslagning, var ambitionen ett utökat samarbete mellan kommunerna. Detta har inte
förverkligats i den omfattning som då förespråkades. Vår tanke är att om det inte har
gått att samarbeta frivilligt under nio år så är det nog inte lättare att samarbeta under
tvång, vilket en kommunsammanslagning leder till.
Framtid Öland har förespråkat det alternativ som inte längre kvarstår, nämligen utökat samarbete för att på sikt kunna göra en kommunsammanslagning, och har därför yrkat på avslag till föreslaget beslut om Öland en kommun.
Framtid Öland genom Annette Hemlin”
Protokollsanteckning 2
”Förutsätter att logiken kräver att om det blir ett ja till sammanslagning, så väntar vi i
nio år och håller då ytterligare en ny folkomröstning om saken.
Per Lublin (ÖP)”
Skickas till
Styrgruppen
Mörbylånga kommun
______________

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-01-20

2018/290 106

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Linda Kjellin
Budgetchef

Till kommunstyrelsen

Borgholm intern tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
att

utse kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens första vice ordförande som ersättare samt kommunchef som kommunens representanter i Kalmarsundskommissionen.

Att

årsavgiften 25 000 kronor finansieras inom kommunledningsförvaltningens,
tillväxtenhetens budgetram.

Ärendebeskrivning
Kalmarsundskommissionen efterfrågar i skrivelse inkommen 2018-12-27 om förslag
på representanter från kommunen.
Borgholms kommun har varit medlem i Kalmarsundskommissionen sedan 2009.
Kostnaden för medfinanseringen uppgår till 25 tkr och har tidigare hanterats inom
samhällsbyggnadsnämndens budgetram.
Eftersom det sedan senaste beslutet varit val samt att det har skett en omorganisation inom kommunen bör nya representanter utses. Förslag är att kommunen i likhet
med tidigare år representeras kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande samt att samhällsbyggnadschef ersätts med kommunchef i och med genomförd
omorganisation.

Jens Odevall
Kommunchef

Linda Kjellin
Budgetchef

Skickas till
Klicka här för att ange text.
Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-88013

Telefax

e-mail / www

linda.kjellin@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-01-23

2018/259 106

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Till kommnstyrelsen

Tjänsteskrivelse med förslag att anta reviderad förbundsordning
Förslag till beslut
att

föreslå kommunfullmäktige att godkänna reviderad förbundsordning för Kalmarsunds Gymnasieförbund.

Ärendebeskrivning
Kalmarsunds Gymnasieförbund föreslår 2018-12-13 § 95 att medlemskommunera
godkänner reviderad förbundsordning.
Förbundsstyrelsen beslutade 2018-10-13 att godkänna upprättat förslag till reviderad förbundsordning. Av förslaget framgår att revideringen avser ändrad och borttagen delegation.
Beslutsunderlag
Kalmarsunds Gymnasieförbund 2018-12-13 § 95
Förbundsordning.

Jens Odevall
Kommunchef

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunfullmäktige

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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Datum
2018-11-26

Ärendebeteckning
GYF 2018/0476-01.02

Handläggare
Joachim Håkansson
Förbundschef
0480-45 15 10
joachim.hakansson@gyf.se

Förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds
gymnasieförbund
§ 1 Namn, säte och medlemmar
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund enligt kommunallagen
(2017:725) och förbundet har sitt säte i Kalmar. Medlemmar i förbundet är de fyra (4)
kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.
§ 2 Ändamål och uppgifter
Kommunalförbundet ska, till fullgörande av sitt ändamål, i enlighet med skollagen och
annan för verksamheterna tillämplig lag eller författning, tillhandahålla utbildning inom:
–
–
–
–
–

gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan,
kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare.

Kalmarsunds gymnasieförbund är huvudman för all kommunal gymnasieutbildning i de
fyra (4) medlemskommunerna, med undantag av Torsås korrespondensgymnasium
vilken Torsås kommun är huvudman för.
Kalmarsunds gymnasieförbund är - om respektive medlemskommun inte beslutar något
annat - huvudman för utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna
samt grundläggande- och gymnasial kommunal vuxenutbildning.
Gymnasieförbundet kan också genomföra uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning
(YH) eller annan utbildning.
Utöver de ovan angivna uppgifterna, kan en, flera eller alla medlemskommuner uppdra
åt förbundet att svara för viss annan verksamhet om denna har anknytning till förbundets
övriga uppgifter och verksamhetsområde. Detta förutsätter att förbundets direktion
beslutar att ta på sig uppdraget.
Förbundet får träffa avtal med andra huvudmän om samverkan inom de skol‐ och
utbildningsformer som förbundet har till uppgift att tillhandahålla.
Förbundet äger rätt att, inom förbundets verksamhetsområden, representera
medlemskommunerna vid rekvirering av medel från statliga myndigheter, EU och andra
organisationer.

Besöksadress Stagneliusgatan 33 | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se
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Kalmarsunds gymnasieförbund

Datum
2018-11-26

Ärendebeteckning
GYF 2018/0476-01.02

§ 3 Förbundets organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Därmed ska direktionen
också vara förbundsstyrelse.
Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ.
Direktionen får inrätta utskott och andra organ som den finner lämpligt för att fullgöra
förbundets ändamål.
Direktionen fastställer delegationsordning för sin verksamhet.
§ 4 Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen ska bestå av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare. En
förbundsmedlem får till ledamot och ersättare välja endast den som är ledamot eller
ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.
Ledamöterna och ersättarna i direktionen väljs av medlemskommunerna enligt följande:
–
–
–
–

Borgholms kommun väljer två (2) ledamöter och två (2) ersättare,
Kalmar kommun väljer fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare,
Mörbylånga kommun väljer två (2) ledamöter och två (2) ersättare och
Torsås kommun väljer två (2) ledamöter och två (2) ersättare.

Ledamöter och ersättare väljs för fyra (4) år varvid mandatperioden räkna från den 1
januari året efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet. Förbundsdirektionen
utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordföranden ska utses bland de
ledamöter som representerar Kalmar kommun, medan vice ordföranden ska utses bland
ledamöterna från övriga medlemskommuner i förbundet.
Arbetsutskott
Inom förbundsdirektionen ska finnas ett arbetsutskott som i första hand har som uppgift
att bereda ärenden som ska behandlas av direktionen. Arbetsutskottet är tillika
förbundets personaldelegation.
Arbetsutskottet ska bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) personliga ersättare.
Ersättare får delta i arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot inte har
möjlighet att närvara.
Två (2) ledamöter och två (2) ersättare i arbetsutskottet ska utses bland företrädarna för
Kalmar kommun, medan en (1) ledamot och en (1) ersättare ska utses bland
företrädarna för var och en av de övriga tre medlemskommunerna. Arbetsutskottet ska
spegla den politiska sammansättningen i direktionen.
Direktionens ordförande och vice ordförande ska vara ordförande respektive vice
ordförande i arbetsutskottet.
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Presidium
Förbundsdirektionens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Presidiet representerar förbundet vid konferenser, sammanträden och i andra officiella
sammanhang, såvida inte direktionen i särskilda fall bestämmer något annat.
Ordförande
Det åligger förbundsdirektionens ordförande särskilt att med uppmärksamhet följa och ta
initiativ i frågor av betydelse för:
–
–
§5

gymnasieförbundets utveckling och ekonomiska intressen samt
effektiviteten och kvaliteten i verksamheten.
Förbundsdirektionens arbetsformer

Tidpunkt för sammanträde
Förbundsdirektionen sammanträder på dag och tid som direktionen fastställer.
Kallelser
– Ordföranden ansvarar för att en kallelse utfärdas till varje sammanträde.
– Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
– Kallelsen ska vara mottagarna tillhanda minst en vecka före
sammanträdesdagen.
– Kallelsen ska skickas till ledamöterna, ersättarna och tjänsteperson med
närvarorätt.
– Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista och relevanta beslutsunderlag.
– I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt än vad som anges ovan.
Kan varken ordföranden eller vice ordföranden fullgöra ordförandens uppgifter ska den
ledamot som har längst tjänstgöringstid fullgöra uppgifterna.
Inkallelse av ersättare
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska ledamoten underrätta förbundsdirektionens ordförande eller på annat
överenskommet sätt.
Tjänstgöring för ledamöter och ersättare
Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare från samma förbundsmedlem som
ledamoten.
En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid förbundsdirektionens sammanträden och
har rätt att delta i överläggningar men inte i besluten. Ersättarna får bara delta i besluten
då de tjänstgör. Detta gör de i den ordning som kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun bestämt vid valet.
Beslutsförhet
Förbundsdirektionen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
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Protokollsjustering
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Förbundsdirektionen kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid
sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid
omedelbar justering.
Protokollsanteckning
Ordföranden bestämmer om ledamot och ersättare ska få sin mening antecknad i
protokollet.
Offentliga sammanträden
Direktionens sammanträden ska vara offentliga, om inte förbundsdirektionen beslutar
annat. När direktionen behandlar ärenden som avser myndighetsutövning eller det
förekommer uppgifter som hos förbundsdirektionen omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen ska dock detta alltid ske inom stängda dörrar.
Det sammanträde då budgeten fastställs ska enligt bestämmelserna i kommunallagen
vara offentligt. Sammanträdet ska tillkännages på förbundets anslagstavla minst en
vecka före sammanträdesdagen.
Jäv
Om jäv gäller bestämmelserna i 6 kap. 28-32 § kommunallagen (2017:725). Den som är
jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid handläggningen av detta ärende.
§ 6 Anslag om justering av protokoll och andra tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering och övriga
tillkännagivande skall anslås på förbundets anslagstavla. Förbundets anslagstavla finns
på webbplatsen www.gyf.se.
§ 7 Revision
Kalmarsunds gymnasieförbund ska ha fyra (4) revisorer och fyra (4) revisorsersättare.
De väljs för granskning av den verksamhet som bedrivs av gymnasieförbundet under
den mandatperiod på fyra år som gäller för direktionen.
Borgholms kommun, Kalmar kommun, Mörbylånga kommun och Torsås kommun väljer
vardera en (1) revisor och en (1) ersättare. De väljs bland revisorerna i respektive
kommun. Den revisor som väljs av kommunfullmäktige i Kalmar ska vara
sammankallande.
Revisorerna beslutar, enligt bestämmelserna i kommunallagen, själva vilka sakkunniga
de ska anlita för att biträda vid granskningen.
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Revisorerna ska efter granskning av gymnasieförbundets verksamhet lämna en
revisionsberättelse till var och en av de fyra medlemskommunerna. Kommunfullmäktige i
Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Torsås beslutar därefter i frågan om ansvarsfrihet.
§ 8 Ersättningar till förtroendevalda och revisorer
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till förtroendevalda i förbundet ska bestämmas
enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda och revisorer i Kalmar
kommun. Årsarvodena för ordföranden och vice ordföranden ska räknas efter en
sysselsättningsgrad på 50 respektive 30 procent.
§ 9 Personal
Förbundsdirektionen ska utse en förbundsdirektör. Direktören ska ha den ledande
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under
förbundsdirektionen.
Förbundsdirektören är förbundets skolchef (se 2 kapitlet 8 a § skollagen) och ska biträda
huvudmannen med att ansvara för att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.
Endast en person får vara förbundsdirektör.
Förbundsdirektionen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
under direktionen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Instruktionen ska tydliggöra fördelningen av ansvar och befogenheter mellan
förbundsdirektionen och direktören.
Direktören ansvarar för att det finns ett underlag till beslut i samtliga ärenden som
förbundsdirektionen ska behandla och svarar för att förbundsstyrelsens beslut verkställs.
§ 10 Förbundskansli
Förbundet skall ha ett kansli med uppgift att under förbundsdirektionen hantera
förbundets administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Förbundskansliet
leds av förbundsdirektören som inför direktionen svarar för förbundets löpande
förvaltning.
§ 11 Kostnadstäckning
Kostnaderna för förbundet verksamhet ska, till den del de inte täcks på annat sätt, täckas
enligt följande:
–

Kostnaden för ungdomars gymnasieutbildning ska fördelas proportionellt mellan
medlemskommunerna i förhållande till det verkliga antalet ungdomar i
åldersgruppen 16-19 år per den 31 december året före verksamhetsåret.

–

Kostnaden för svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna,
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt annan vuxenutbildning ska
täckas enligt särskilda överenskommelser mellan gymnasieförbundet och
respektive medlemskommun eller samverkande medlemskommuner.
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§ 12 Upprättande av budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet
Gymnasieförbundet ska upprätta sin budget inom de ekonomiska ramar och övriga
riktlinjer som medlemskommunerna enats om. Budgeten för kommande år ska
fastställas av direktionen före november månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan
för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under de
två nästkommande åren.
I samband med att budgeten fastställs ska direktionen även, enligt grunderna i 11 §
bestämma storleken på de bidrag som förbundsmedlemmarna ska betala till förbundet.
Kostnadsfördelningen i budget avseende gymnasieverksamhet mellan
förbundsmedlemmarna är preliminär och justeras efter de principer som gäller enligt
11 §, då befolkningsuppgifterna är kända.
Gymnasieförbundet ska löpande följa upp sin verksamhet och ekonomi. Rapporter ska
lämnas till direktionen minst fyra (4) gånger per år. Gymnasieförbundet ska lämna
budgetuppföljningar till de olika medlemskommunerna enligt den ordning som dessa
tillämpar. Om budgetuppföljningarna pekar på ett befarat budgetunderskott ska
förbundet vidta åtgärder för att nå budget i balans.
Investeringar
Förbundet beslutar själv vilka enskilda investeringar förbundet har behov av att göra.
Förbundet ska finansiera de ökade kostnaderna (avskrivningar, ränta, eventuellt andra
driftskostnader) som blir följden av investeringarna inom tilldelad driftbudget.
§ 13 Lån och borgen
Förbundet får ta upp lån, ingå borgen eller annan förbindelse efter godkännande i
förbundets direktion.
Information om ovanstående skall delges medlemskommunerna vid det årliga mötet där
förbundet sammankallar för att samråda, informera om och analysera verksamheten.
§ 14 Förbundsmedlems insyn
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över dess
verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i respektive kommun.
Förbundsmedlemmar har genom sitt kommunfullmäktige eller sin kommunstyrelse rätt
att väcka ärenden i direktionen.
Gymnasieförbundet ska vidare lämna de övriga uppgifter och rapporter som de olika
medlemskommunerna begär. Förbundet ska också fortlöpande översända protokoll från
direktionens sammanträden till medlemskommunerna.
Förbundet ska upprätta delårs- och helårsbokslut som ska delges
medlemskommunerna.
Direktionen eller arbetsutskottet, ska minst en gång varje år kalla medlemmarna till
samråd i syfte att informera om och analysera verksamheten.
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§ 15 Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till vad varje förbundsmedlem tillskjutit till förbundets verksamhet under den
senast gångna femårsperioden. Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av
förbundets behållna tillgångar och skulder med anledning av förbundets upplösning.
§ 16 Utträde ur förbundet
Förbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet
efter iakttagandet om en uppsägningstid av tre år räknat från ingången av den månad då
uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan
förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år då
medlemmen utträder ur förbundet om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.
§ 17 Likvidation och ombildning
Likvidation
Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundsmedlemmarna inte har nåtts när
uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen
verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i § 15
angivna fördelningsgrunden mellan förbundsmedlemmarna gälla.
När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen omvandlas till kontanta medel genom försäljning på offentlig auktion eller på
annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en
ändamålsenlig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisning sker genom en förvaltningsberättelse
som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till
berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen
ska även fogas direktionens beslut om vilken av förbundsmedlemmarna som ska överta
och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts
förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst. En förbundsmedlem som inte är nöjd med
redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen, får väcka talan om detta mot
övrig förbundsmedlem inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. Om
det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks
mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare
likvidationsåtgärd, ska likvidationen återupptas.
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Ombildning
I samband med uppsägning/likvidation kan förbundet ombildas med kvarvarande
medlemskommuner efter beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.
Beslut tas om en ny förbundsordning inklusive ny mandatfördelning.
§ 18 Antagande av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar inträda i förbundet ska ansökan behandlas av
förbundsdirektionen. Direktionen kan föreslå att ny medlem får inträda i förbundet. Beslut
om ny medlems inträde i förbundet fattas av medlemskommunernas kommunfullmäktige.
Ny medlem har antagits efter att kommunfullmäktige i samtliga förbundsmedlemmar
lämnat sitt godkännande och en ny förbundsordning trätt i kraft.
§ 19 Ändringar i förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen föreslås av förbundsdirektionen och beslutas
av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Medlem kan genom framställning till
förbundsdirektionen också påkalla ändring av förbundsordningen. För ändringar i
förbundsordningen krävs samtliga förbundsmedlemmars godkännande.
§ 20 Arkivmyndighet
Förbundet är arkivmyndighet inom förbundets verksamhetsområde.
§ 21 Tvist
Tvister mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska, om parterna inte
kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras enligt svensk lag av allmän domstol.
§ 22 Ikraftträdande
Denna reviderade förbundsordning träder i kraft den 1 mars 2019 eller senare datum då
fullmäktige i samtliga medlemskommuner har godkänt densamma.
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Er beteckning
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Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - reviderad överenskommelse
Förslag till beslut
att

föreslå kommunfullmäktige att godkänna revidera överenskommelse mellan
Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård att gälla från 2019-03-01.

att

beslutet gäller under förutsättning att kommunera i Kalmar län fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslår 2018-12-19 § 162 kommunfullmäktige att anta reviderad
överenskommelsen att gälla från 2019-03-01.
Överenskommelse, som tidigare tecknats mellan landstinget och kommunerna, syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den enskilde som
efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård. Syftet
med överenskommelsen är att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälsooch sjukvård och socialtjänst. Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes
bästa i fokus bedriva en god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig
trygg och delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets
resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Indikator
sätts och följs upp årligen för att nå målet. Indikatorn för 2019 är 0,8.
Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på
den enskildes och de närståendes bästa. Fokus är uppföljningar, utvärderingar och
en fortsatt uppbyggnad av effektiva processer.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2018-12-19 § 162
Reviderad överenskommelse
Jens Odevall
kommunchef

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunfullmäktige
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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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

§ 162

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-12-19

160-175

Dnr 2018/120-701 SN

Reviderad överenskommelse mellan region och kommunerna i Kalmar
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Sammanfattning av ärendet
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård har med hjälp av utsedd arbetsgrupp från landstinget och kommunerna i Kalmar län reviderat överenskommelsen gällande Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som börjar
att gälla 1 januari 2018.
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av
god kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller
landstingets öppna hälso- och sjukvård. Syftet med överenskommelsen är att
åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som
möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård
och socialtjänst. Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig trygg
och delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet. Indikatorn för 2019
är 0,8.
Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den enskildes och de närståendes bästa. Fokus är uppföljningar, utvärderingar och en fortsatt uppbyggnad av effektiva processer.
Konsekvensanalys
- Hälso- sjukvårdsförvaltningen, primärvården och psykiatriförvaltningen behöver ytterligare förbättra sina arbetssätt för att effektivisera sina processer
och sin samverkan med länets kommuner.
- Digitala lösningar måste fortsatt användas och utvecklas för att underlätta
kommunikationen samt möjliggöra en vård nära patienten.
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar
län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård, daterad den 16 november 2018, att gälla from 1 mars
2019.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna i Kalmar län fattar likalydande beslut
2. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande
Utdragsbestyrkande

192

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-12-19

160-175

område hälso- och sjukvård i Kalmar län ansvarar för att ta fram och besluta
om praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen.
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Kommunfullmäktige antar överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård, daterad den 16 november 2018, att
gälla from 1 mars 2019.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna i Kalmar län fattar likalydande beslut
att

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län ansvarar för att ta
fram och besluta om praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Länsgemensam ledning i samverkan
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Överenskommelse mellan Region och kommunerna i
Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Överenskommelsens parter














Region Kalmar län
Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun

Kommunerna kallas nedan gemensamt ”Kommunerna” och var för sig ”Kommunen”. Region
Kalmar län kallas ”Regionen”. Kommunerna och Regionen gemensamt kallas nedan
”Parterna”.

Inledning
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för
den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den
kommunala hälso- och sjukvården och/eller Regionens öppna hälso- och sjukvård.
Den enskilde ska så snart som möjligt kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre
behövs d.v.s. den enskilde är utskrivningsklar.
Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet leder till att den enskilde känner sig
trygg och delaktig. Genom god och säker läkemedelsbehandling och bedömning av
hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk bedömningsstruktur kan inskrivning
i slutenvården undvikas. Parterna ska arbeta strukturerat med det preventiva arbetet.
Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att den enskilde i ökad omfattning
kan få vård och omsorg av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet.

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län
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Överenskommelsen syftar även till att tydliggöra parternas roller. Ansvaret för Regionens
öppna vård i hemmet belyses särskilt.
Denna överenskommelse avseende somatiska och psykiatriska sjukdomar träder i kraft 1/3
2019.

Syfte
Åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid
utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Mål
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv
vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte
längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp
årligen för att nå målet.

Målgrupp
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården behöver
insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt
Regionens öppenvårdsmottagningar. I avtalet kallad den enskilde.

Parternas ansvar
Alla parter har ansvar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska
tillhandahålla resurser och informationsöverföringssystem så att den enskilde kan komma
hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. En utskrivningsplanering och/eller en
samordnad individuell plan (SIP) ska göras inför hemgång. Arbetet ska organiseras på ett
sådant sätt att samordnad individuell plan (SIP) utförs utifrån vad som är bäst för den
enskilde, företrädesvis i hemmet. Det är Regionens öppenvård som kallar till SIP. I särskilda
fall ska samtliga parter kunna kalla till en SIP under sjukhusvistelsen. Alla berörda parter har
ansvar för att medverka i att en SIP upprättas och följs upp.
Regionens ansvar
Slutenvård








Inskrivningsmeddelande skickas till kommun och berörda öppenvårdsenheter i
Regionen inom 24 timmar efter inskrivning i slutenvården. Inskrivningsmeddelandet
ska innehålla: beräknad utskrivningsdag, samtycke, preliminär diagnos, status samt
behov av eventuella fortsatta insatser.
Har skyldighet att medverka vid utskrivningsplanering/SIP.
Behandlande läkare bedömer att enskilde är utskrivningsklar.
Den enskilde får skriftlig information inför hemgång.
Nödvändig information för den enskildes fortsatta hälso-, sjukvårds-, rehabiliterings-,
omsorgs- och/eller sociala insatser har överförts till de enheter som har fått ett
inskrivningsmeddelande.
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Den enskilde ska få information och sin utskrivningsplan/SIP inför hemgång.
o Informationen ska innehålla
 Uppgift och information om aktuell vårdtid
 Tydlig läkemedelslista
o Utskrivningsplan/SIP ska innehålla
 Vem som är den enskildes fasta vårdkontakt i förkommande fall
 Ansvar för vård-, rehabiliterings- och omsorgsinsatser
 Tidpunkt för fortsatt planering
 Kontaktuppgifter
Säkerställ hälso-, sjukvårds-, rehabiliteringsinsatser utifrån utskrivningsplaneringen
/SIP.

Öppenvård






Informera om den enskildes pågående insatser.
Vid behov av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser ska:
o fast vårdkontakt utses innan utskrivning från slutenvården
o kallelse skickas till utskrivningsplanering/SIP.
Kalla till SIP inom tre (3) dagar efter meddelande om utskrivningsklar, om SIP ska
göras efter utskrivning från slutenvården.
Säkerställ hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser utifrån
utskrivningsplaneringen/SIP.

Kommunens ansvar
 Informera om den enskildes pågående insatser.
 Har skyldighet att medverka vid utskrivningsplanering/SIP.
 Vid enbart social omsorg och/eller enbart kommunala rehabiliteringsinsatser ansvarar
Kommunen för kallelse och utskrivningsplaneringen.
 Säkerställ kommunala hälso-, sjukvårds-, rehabiliterings-, omsorgs- och/eller sociala
insatser utifrån utskrivningsplaneringen/SIP.
Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård
Vid överföring av den enskilde från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen
rättspsykiatrisk vård ska en samordnad vårdplan bifogas ansökan till förvaltningsdomstolen
som beslutar. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) respektive lagen om
rättspsykiatrisk vård (1991:1129).




Chefsöverläkaren inom psykiatrin ansvarar för kallelse och genomförande av en
samordnad vårdplan.
Den enskilde behöver inte ge sitt samtycke.
Av den samordnande vårdplanen ska det framgå vilka behov den enskilde har av
insatser, vilka enheter vid Region, Kommun eller annan huvudman som svarar för
respektive insats.

Processen om samverkan vid utskrivning
Processen stödjs av Praktiska anvisningar – Samordning av den enskildes insatser mellan
slutenvård, öppenvård och kommun som beslutas av Länsgemensam ledning i samverkan.
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Kalmar läns modell
Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den
enskildes och de närståendes bästa.
En förutsättning för att uppnå ovanstående är att samtliga parter tar sin del av ansvaret och
bygger upp effektiva processer och rutiner.

Indikator
Uppföljning sker med genomsnittligt antal dagar per kommun inom somatisk och psykiatrisk
vård. Dygnsbryt sker kl: 24:00. Länsgemensam ledning beslutar årligen målet för indikatorn
utskrivningsklara dagar.
Indikatorn för år 2019 är 0,8 genomsnittligt antal dagar inom somatisk och psykiatrisk vård.
Inom somatiken räknas genomsnittet månadsvis och inom psykiatrin kvartalsvis.
Antalet utskrivningsklara dagar följs per kommun och månadsvis. Den psykiatriska vården
redovisas separat.

Analys och uppföljning
Analysgrupp
De tre analysgrupperna i länet med representanter från Region och Kommun ska genomföra
analys av utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård samt föreslå
förbättringsåtgärder.
Förbättringsåtgärder dokumenteras i en handlingsplan vilken skickas till Informationsöverföringsgruppen och Samverkansgruppen (Samverkansgrupp, KOLA-möte, Dialogmöte).
Samverkansgrupp (Samverkansgrupp, KOLA-möte, Dialogmöte)
I de tre samverkansgrupperna ingår representanter på från sjukhus, psykiatri, öppenvård,
primärvård samt kommunerna. En punkt på agendan är handlingsplan från analysgruppen som
diskuteras och eventuella åtgärder vidtas.
Informationsöverföringsgruppen
Informationsöverföringsgruppen utses av Länsgemensam ledning i samverkan och består av
representanter från Kommun och Region. Ett av uppdragen är att sammanställa
handlingsplaner från de tre olika analysgrupperna samt samverkansgrupperna och
planera/genomföra förbättringsåtgärder på regional nivå.
Återrapportering sker till beredningsgruppen i Länsgemensam ledning i samverkan.
Se Praktiska anvisningar - Analys och ekonomisk reglering.

Ekonomisk reglering
För de kommuner som har mer än 0,8 utskrivningsklara dagar i genomsnitt under en månad
ska resultatet analyseras tillsammans med Regionens sluten- och öppenvård. Regionen
ansvarar för att kalla aktuell kommun. I analysen ska orsaken till överskridande
utskrivningsklara dagar tydliggöras utifrån Kommunens och Regionens ansvar (se parternas
ansvar).
Följande delar ska vara uppfyllda för den ekonomiska regleringen:
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Status i inskrivningsmeddelandet inom 24 tim.
Fast vårdkontakt i öppenvården när insatser behövs från den kommunala hälso- och
sjukvården.

De dagar där Regionen inte uppfyllt sitt ansvar ska exkluderas från totalen och genomsnittet
räknas om. Om genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar, efter omräkning, fortsatt
överstiger 0,8 dagar per månad sker debitering på individnivå för de dagar som överstiger 3
utskrivningsklara dagar.
Kommunen debiteras enligt nationellt belopp som tas fram av Socialstyrelsen. Eventuella
kostnader betalas retroaktivt.
Psykiatrin följer reglerna som ovan men antalet genomsnittliga dagar räknas kvartalsvis.
Vid Länsgemensam ledning i samverkan sista sammanträde för året beslutas målet för
nästkommande år för genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar samt betalningsansvarsdagar på individnivå för Kalmar län.

Definitioner
Fast vårdkontakt
En namngiven person som utses av verksamhetschefen inom den öppna vården enligt 6:e kap
2 § Patientlagen (2014:821).

Hemmet
Med hemmet avses både ordinärt och särskilt boende.

Regionens öppenvård
Innefattar öppenvårdsmottagningar inom somatik, psykiatri, primärvård och rehabilitering.

Samordnad individuell plan (SIP)
En samordnad individuell plan, SIP, beskriver mer långsiktigt den enskildes behov av
insatser/åtgärder från hälso-, sjukvårds-, rehabiliterings-, omsorgs- och/eller sociala insatser.
Det går även att göra en SIP mellan olika verksamheter inom en och samma huvudman, allt
utifrån den enskildes behov. Den enskildes delaktighet är mycket viktig.

Samtycke
För informationsöverföring mellan huvudmän och tillgång till journaldokumentation
krävs samtycke, vilket inhämtas av aktuell vårdgivare.

Utskrivningsklar
Den behandlande läkaren har bedömt att den enskilde inte längre behöver vård vid en enhet
inom den slutna vården (Socialstyrelsens termer och begrepp).
Slutenvården och öppenvården ska uppfylla kriterierna under processen hemgångsklar. Den
enskilde ska kunna gå hem samma dag som utskrivningsklar.
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Utskrivningsplanering
En utskrivningsplanering beskriver den enskildes behov av insatser/åtgärder från hälso-,
sjukvård-, rehabiliterings-, omsorgs- och/eller sociala insatser inför hemgång.

Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse skall i första hand lösas
av
1. Verksamheterna på tjänstemanna-/chefsnivå
2. Länsgemensam ledning i samverkan
3. Kommunchef/direktör och Regiondirektör
4. Kommunförbundet Kalmar läns styrelses presidium och Regionstyrelsens presidium
I andra hand skall tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse lösas
genom förhandling parterna emellan. Kan tvisten ej lösas skall den hänskjutas till svensk
allmän domstol för avgörande med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Kalmar.

Revidering
Årlig översyn av överenskommelsen ska göras. Ändring av och/eller tillägg till denna
överenskommelse ska, för att vara bindande, vara skriftliga samt undertecknade av parterna
och i förekommande fall godkända av parternas beslutande organ.
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens
huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i lagtext
eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av Länsgemensam ledning i samverkan.
Dessa ändringar ska dokumenteras och biläggas överenskommelsen.

Överenskommelsen ikraftträdande och upphörande
Denna överenskommelse gäller från 2019-03-01 till 2019-12-31 och förlängs automatiskt 1 år
i taget, uppsägningstid på 6 månader, under förutsättning att det godkänns av
Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft, samt att
samtliga kommuner i Kalmar län, var för sig, ingår samma överenskommelse med Regionen.
Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter, var för sig, efter beslut
i Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige.
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Överenskommelse mellan Region och kommunerna i
Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Denna överenskommelse har upprättats i 13 likalydande exemplar och utväxlats mellan
parterna.
Region Kalmar län
Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 11

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-08

11

Dnr 2018/51 005 KS

Informationssäkerhetspolicy; styrmodell för IT- och informationssäkerhet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anta bilagorna InfoSäk A, F, K och KD till Informationssäkerhetpolicyn, under
förutsättning att kommunfullmäktige antar policyn

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta reviderad Informationssäkerhetspolicy att ersätta tidigare antagen 201803-19 § 71.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av revisorerna granskat styrmodellen för IT- och informationssäkerhetsarbetet i kommunen. Rapporten påvisar flera brister. Under arbetet med
att ta fram de instruktioner och riktlinjer som behövs har vi även kommit fram till att
Informationssäkerhetspolicyn som antogs av kommunfullmäktige 2018-03-19 måste revideras.
Bilagorna är framtagna tillsammans med risk- och informationssäkerhetschefen på
Ölands kommunalförbund. Dokumenten utgår till stor del från de som är antagna i
Mörbylånga kommun.
Instruktioner Användare (InfoSäk A), vänder sig till användarna. Tar bland annat
upp områdena behörighet, inloggning och lösenord, utrustning, upplåtelse av arbetsplats, programvaror, hantering av information, utskrifter, e-post, virus, distansarbete, IT-incidenthantering och användning av Internet.
Instruktioner Förvaltning (InfoSäk F), roller och ansvar. Tar bland annat upp områdena behörighetsadministration, behörighetskontroll, loggning och spårbarhet, riskoch sårbarhetsanalys, införande, driftgodkännande, avveckling av informationssystem.
Instruktioner Kontinuitet och Drift (InfoSäk KD), gäller för kommunens IT-organisation (IT-avdelningen). Tar bland annat upp områdena helpdesk, säkerhet, krav på
nätverk, system- och driftdokumentationer, förvaring.
Instruktioner Klassa (infoSäk K), tar upp informationsklassificering och sekretess.
Beslutsunderlag
Informationssäkerhetspolicy, reviderad.
Informationssäkerhetsinstruktioner Användare, Förvaltning, Klassa samt Kontinuitet och Drift.
Rapport från PwC, diarienr 2018/262
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

201

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf
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Bedömning
Antas dokumenten finns en styrmodell som gör kommunen tillräckligt säker inom
IT- och informationssäkerhet, förutsatt att alla följer instruktionerna/riktlinjerna.
Konsekvensanalys
Kommunens verksamheter måste lägga tid på att efterleva policyn med riktlinjer.
Beroende på systemens storlek och komplexitet krävs olika mycket arbete. Kommunen måste också svara upp till det arbete som Risk- och informationssäkerhetschefen genomför.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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POLICY
Datum
KO M M U N L ED N I N G

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

2019-01-02
Godkänd/ansvarig

Utgåva

Informationssäkerhetspolicy
Denna informationssäkerhetspolicy gäller för all verksamhet inom
Borgholms kommun, inklusive kommunala bolag.
Samtliga anställda, politiker och extern personal omfattas av policyn och
dess tillhörande instruktioner.
Instruktioner Användare (InfoSäk A), vänder sig till användarna. Tar
bland annat upp områdena behörighet, inloggning och lösenord, utrustning,
upplåtelse av arbetsplats, programvaror, hantering av information, utskrifter,
e-post, virus, distansarbete, IT-incidenthantering och användning av
Internet.
Instruktioner Förvaltning (InfoSäk F), roller och ansvar. Tar bland annat
upp områdena behörighetsadministration, behörighetskontroll, loggning och
spårbarhet, risk- och sårbarhetsanalys, införande, driftgodkännande,
avveckling av informationssystem.
Instruktioner Kontinuitet och Drift (InfoSäk KD), gäller för kommunens
IT-organisation (IT-avdelningen). Tar bland annat upp områdena helpdesk,
säkerhet, krav på nätverk, system- och driftdokumentationer, förvaring.
Instruktioner Klassa (infoSäk K), tar upp informationsklassificering och
sekretess.
Policyn ska kommuniceras till samtliga anställda vid nyanställning samt när
policyn är ny eller reviderad. Policyn ska vara känd och tillgänglig i aktuell
version på kommunens Intranät och på kommunens hemsida.
Avtal och överenskommelser får inte skrivas som åsidosätter kraven i denna
policy.
Informationssäkerhetspolicys ska fastställas i kommunfullmäktige.

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


Sekretess

– att information skyddas för obehörig insyn



Riktighet

– att information är tillförlitlig, korrekt och fullständig



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

Informationssäkerhetspolicy

Utgåva

2019-01-02

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

Informationstillgång
Med informationstillgång avses all information oavsett om den behandlas i
ett IT-system, förekommer på ett utskrivet papper, i ett anteckningsblock,
som ett samtal i korridoren eller i telefonen. Även film, ljud och bild omfattas
av informationssäkerhetsbegreppet.
Informationssäkerhet omfattar alla kommunens informationstillgångar.

Samhällsviktiga system
Kommunstyrelsen fastställer vilka system som är samhällsviktiga.
Definitionen av samhällsviktiga system är den information som vid ett
bortfall eller en svår störning kan leda till stor risk eller fara för befolkningens
liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande
värden.

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



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



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



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



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



Information ska skyddas i paritet med de
konsekvenser som otillräcklig säkerhet kan medföra.
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Informationssäkerheten ses som en del av
kommunens krishanteringsplan, i syfte att stärka
förmågan att driva verksamheten vidare i händelse av
en kris.

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







Kommunfullmäktige uttrycker sin viljeinriktning i denna policy.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för kommunens
informationssäkerhetsarbete.
Kommunchefen utser, i samråd med förvaltningschef, systemägare och informationsägare för respektive system.
VD utser systemägare och informationsägare för bolagen.
Ölands Kommunalförbund har det samlade ansvaret för
informationssäkerhetsarbetet.

Övriga roller och organisationen i detalj beskrivs i Instruktioner
Förvaltning.

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

Förändringar utanför kommunen som kan påverka informationssäkerheten.
Utbildning (status och behov).
Inträffade incidenter av större påverkan på verksamheten.
Resultat från genomförda granskningar.
Aktuella och planerade säkerhetsåtgärder.
__________
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1 Chefens ansvar
Närmast berörd chef ansvarar för att gå igenom
Informationssäkerhetspolicyn med dess bilagor med sina medarbetare
enskilt eller vid exempelvis en arbetsplatsträff.
Information är en viktig tillgång för kommunen. För att skydda informationen
krävs ett säkerhetsmedvetande hos alla medarbetare. Som användare har
Du därmed en del i ansvaret för säkerheten i informationshanteringen.
Varje användare ska följa gällande regler för informationssäkerhet. I detta
ansvar ingår att:


delta i och stödja informationssäkerhetsarbetet,



noga ta del av och följa Informationssäkerhetsinstruktion InfoSäk A,



föreslå förändringar till systemförvaltare.

För stöd och hjälp när det gäller användningen av verksamhetens
informationssystem kontaktar du aktuell systemförvaltare.
Har du problem med din datorutrustning, kommunikation, utskrifter etcetera
ska du kontakta IT-avdelningens helpdesk.

2 Behörighet
Kommunens informationssystem är i olika utsträckning utrustade med
behörighetskontrollsystem för att säkerställa att endast behöriga användare
kommer åt information.
De behörigheter du blir tilldelad beror på dina arbetsuppgifter och avgörs av
informationsägaren, som är din närmast ansvarige chef.
Du lämnar spår efter dig när du är inloggad och arbetar i systemen. De
loggningsfunktioner som finns används för att spåra obehörig åtkomst.
Detta för att skydda informationen och för att undvika att oskyldiga
misstänks om oegentligheter inträffar.
Loggarna sparas i upp till två månader, undantag för informationssystem
som regleras av särskild lagstiftning. Loggarna används även för att
kontrollera ändringar.
Personalchefen (eller dennes ersättare) får fatta beslut om granskning av
loggar om en anställd misstänks för brott, rektor eller motsvarande fattar
beslut i fråga om misstanke mot elev som misstänks för brott. Resultatet av
granskningen lämnas till den som begärt granskningen. Loggfilen är en
allmän handling.
Kriminell verksamhet (exempelvis en hackerattack/sabotage) polisanmäls
alltid.
Förutom vid misstanke om brott kan loggarna analyseras för att kartlägga
belastningen av vår internetförbindelse, eller för att sammanställa icke
individualiserad statistik över användningen.

Informationssäkerhetsinstruktioner Användare

208
Borgholms kommun

Datum

Sida

2018-12-27

4(15)

3 Inloggning och lösenord
Lösenord är strängt personliga och ska skyddas från obehörig åtkomst!
Kom-ihåg-lappar på eller under tangentbord, skärmar eller på annan synlig
plats är inte tillåtna.
Det lösenord du får av IT-avdelningen eller av systemförvaltaren ska du
byta till ett personligt lösenord vid första inloggningen.
För lösenord gäller att det ska:


Vara minst åtta tecken långt.



Inte innehålla personlig information.

Dessutom bestå av en blandning av tecken ur minst tre av följande fyra
kategorier:


Stora bokstäver (A-Z)



Små bokstöver (a-z)



Siffror (0-9)



Specialtecken (! ” # $ ’ ( ) * , - . / [ \ ] ^ _ `{ | } ~ : ; < = > @ )

Lösenord för heller inte återanvändas.
Byte av lösenord är aktuellt:


Var 360:e dag när det gäller interna nätverket. En dialogruta visas
automatiskt på bildskärmen när det är dags.



För enskilda system efter en viss tidsintervall som bestäms av
respektive systemägare.



Omedelbart om du misstänker att någon annan känner till det eller om
din dator har utsatts för virus.

Lösenorden spärras vid 5 felaktiga inloggningsförsök.
Exempel på lösenord:
Ett bra exempel är att använda ett ord som du lätt kan komma ihåg och byta
ut bokstäver mot specialtecken samt att lägga till en siffra. Ordet diplomet
kan t.ex. bli d4ipl@meT

4 Utrustning
Följande gäller för den utrustning du förfogar över, det vill säga stationär
och/eller bärbar PC med tillhörande utrustning:


Fysiska ingrepp får endast utföras av IT-avdelningen.



Fel ska omgående anmälas till IT-avdelningens helpdesk.



All installation och konfiguration ska utföras av eller i samråd med ITavdelningen.

Din arbetsplatsutrustning är kommunens egendom och får inte bytas, flyttas
permanent eller förändras utan IT-avdelningens medverkan.
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När du lämnar arbetsplatsen för dagen ska du alltid stänga av din dator av
miljö- och säkerhetsskäl. En bordsdator, som står påslagen dygnet runt, kan
under ett år förbruka upp till 500 kWh el. Vissa säkerhetsuppdateringar
aktiveras endast vid omstart eller inloggning.
Utöver de regler som gäller för stationära datorer gäller särskilda
säkerhetsregler för dig som använder en personlig, bärbar
tjänstedator:
Du ska inte lämna datorn utan uppsikt, t.ex. i bilen eller på allmänna platser.
Endast mobil utrustning som tillhör kommunen får anslutas i kommunens
lokala nät. Inkoppling får endast ske i samråd med IT-avdelningen.

4.1 Kassering av utrustning
Kasserad utrustning ska alltid lämnas till IT-avdelningen. Kontakta ITavdelningens helpdesk för instruktioner.

4.2 Lås dator när du lämnar din arbetsplats
Vid tillfällen när du inte har uppsikt över arbetsstationen ska du alltid låsa
arbetsstationen (windowsflaggan+L eller Ctrl+Alt+Del och Enter).

4.3 Upplåtelse av din arbetsplats
Du får aldrig låta någon annan använda din arbetsplats (dator) utan att först
logga ut. Undantag kan göras för IT-avdelningens personal eller av ITavdelningens anvisad/godkänd person.

4.4 Programvaror
Egna program får inte installeras i Borgholms kommuns datorer.
Programvaror ska godkännas och installeras av IT-avdelningen.
Appar i mobiltelefoner/läsplattor får installeras av användaren men enbart
om de behövs för arbetsuppgiften.
Obs! Appar bör hanteras med försiktighet då dessa i vissa fall samlar in mer
information från mobilen än vad den behöver för uppgiften. De insamlade
uppgifterna kan sedan företaget bakom appen förädla och sälja vidare till
andra aktörer.

5 Hantering av information
I ditt dagliga arbete kommer du i kontakt med information i många olika
former. Informationen kan vara muntlig, skriftlig, lagrad i datorer via e-post
med mera. För att du ska få den information som du behöver, vid rätt
tidpunkt och med korrekt innehåll, har kommunen som övergripande mål för
informationssäkerhetsarbetet att vi ska:


Behandla information på ett tydligt, korrekt, säkert och relevant sätt.



Kunna leverera och hämta information vid rätt tidpunkt.
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En stor mängd handlingar och uppgifter kan vara sekretesskyddade. Det är
därför viktigt att du känner till de sekretessregler handlingarna och
uppgifterna omfattar.

5.1 Klassning av information
All information i en organisation har inte samma behov av skydd och därför
är en central aktivitet i säkerhetsarbetet informationsklassning vars funktion
är att bedöma informationens värde och känslighet. Bedömningen sker
både utifrån den egna verksamhetens behov och utifrån externa krav.
Avsikten är att varje informationstillgång ska omges med rätt skydd.
Informationssystemen klassas utifrån den information som hanteras.
Klassning görs från aspekterna konfidentialitet (sekretess), riktighet,
tillgänglighet och spårbarhet:


Sekretess: Att informationen skyddas från obehörig insyn.



Riktighet: Att informationen inte ändras på ett obehörigt sätt.



Tillgänglighet: Att informationen finns tillgänglig för rätt person vid rätt
tillfälle.



Spårbarhet: Att specifika aktiviteter som rör informationen kan spåras.

Tas information ut ur systemet och lagras på andra media, eller används i
ett annat sammanhang, måste den klassas där den används och hanteras
därefter. Även information i arbetsmaterial måste klassas. Kontakta
informationsägaren (din närmaste chef) för frågor.
Innan du lagrar eller hanterar dokument bör du alltid fråga dig:


Vem ska kunna se informationen?



Vem ska kunna ändra informationen?



Var bör informationen lagras?

5.2 Lagring av information
Som stöd i det dagliga arbetet har vi flera olika IT-baserade
verksamhetssystem, t.ex. ekonomi- och lönesystem, system för
elevadministration och journalhantering. I dessa system finns inbyggda
regelverk som ger rättigheter eller sätter begränsningar för dig att hantera
informationen.
Utöver att arbeta i våra verksamhetssystem kommer du att upprätta egna
handlingar och dokument, exempelvis med Word eller Excel. Du är vid
sådana lägen ansvarig för informationen.

5.3 Lagring på administrativt nätverk
Den information du lagrar på vårt nätverk säkerhetskopieras automatiskt.
Utrymmen på nätet som kan läsas och användas av fler personer ska inte
användas för att lagra sekretesskyddad information.
Information ska heller inte lagras på dators hårddisk (C:) då vi inte kan
säkerställa att informationen bevaras.
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5.4 Lagring på mobila enheter
Mobila enheter är som regel stöldbegärlig egendom. Alla mobila
lagringsenheter kräver därför särskild uppmärksamhet ur ett
informationssäkerhetsperspektiv.
Mobila lagringsenheter kan vara fristående eller integrerade.
Exempel på mobila lagringsenheter är CD- och DVD-skivor, USB-minnen,
fristående hårddiskar eller hårddisken i en bärbar dator, internminnet i en
mobiltelefon, en MP3-spelare eller en digitalkamera och de löstagbara
minneskorten till dessa. Lagring av arbetsrelaterad information på privata
enheter är inte tillåtet. Däremot kan man via Internet till exempel logga in på
email.morbylanga.se för att läsa sin e-post utan att lagra någon information
på sin enhet.
Kontakta IT-avdelningens helpdesk om du har frågor kring säkerheten för
mobila enheter.
En bärbar tjänstedator som används utanför kommunens nätverk utsätts för
större risker än en stationär dator. Därför ska du vara extra försiktig med
vad du lagrar på din bärbara dator i fall den blir stulen.
Följande gäller för lagring av information på bärbar dator:
Kontrollera med informationsägaren (din närmast ansvarige chef) om det är
tillåtet att kopiera informationen till flyttbart media som du sedan till exempel
tar med hem.
När det gäller bärbara datorer där offlinehanteringen är aktiverad bör du
kontinuerligt kontrollera att ingen information går förlorad vid
synkroniseringen, och att all viktig information säkerhetskopieras. Kontakta
IT-avdelningens helpdesk för frågor.
Din mobil eller läsplatta
Din mobiltelefon/läsplatta har inte samma skyddsmekanismer som en
bärbar dator. Den saknar oftast brandvägg, virusskydd och
krypteringsmöjlighet. Även om du har låskoder på telefonen/läsplattan så
kan en obehörig ändå plocka ut minneskortet och läsa det på olika sätt.
Därför ska du inte lagra verksamhetsinformation på din mobil/läsplatta.
Låskoden ska dock alltid vara aktiverad på telefonen/läsplattan.
Lämna aldrig mobiltelefonen/läsplattan obevakad – den är stöldbegärlig.
Funktionerna i telefonen/läsplattan medger att andra kan ansluta till den
genom att du ändrar i olika inställningar i programvaran. Det bör undvikas
då risken därmed ökar för obehöriga att manipulera din enhet.

6 Utskrifter
Utskrifter av känslig eller sekretessbelagd information på gemensamma
nätverksskrivare kräver särskild försiktighet.
Tänk på att du är ansvarig för att informationen du skriver ut skyddas mot
obehöriga.
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Låt inte dina utskrifter ligga kvar i skrivaren, hämta dem omgående. Detta
gäller för gemensamma skrivare där dina utskrifter inte säkras från
obehöriga genom personlig kod, tagg eller SITHS-kort.
Makulerad, känslig information ska omgående förstöras i papperstuggen.
En papperstugg bör därför finnas tillgänglig för alla.

7 Internet
När du använder Internet kan säkerheten i Borgholms kommuns lokala
nätverk påverkas i mycket hög grad beroende på ditt beteende.
Den som från sin arbetsplats surfar eller laddar ner filer från Internet ska
göra det med gott omdöme och endast hämta in sådant som är relevant för
arbetet, och kommer från välkända och seriösa webbplatser.
Det är inte tillåtet att via Internet titta eller lyssna på material av pornografisk
eller rasistisk karaktär. Förbudet gäller också material som är
diskriminerande eller har anknytning till kriminell verksamhet.
I specifika fall kan det dock vara motiverat för arbetet, till exempel vid
utredningar, omvärldsanalyser med mera, att besöka sidor som normalt är
förbjudna. Beslut om detta ska fattas av närmaste chef.
Tänk på att när du surfar på Internet representerar du Borgholms kommun.

8 Andra externa nät
Arbete utanför kommunens lokaler som kräver uppkoppling mot våra interna
nätverk får enbart ske via lösning som tillhandahålls av IT-avdelningen.
Kontakta IT-avdelningens helpdesk om du har frågor.

Exempel på lösning för uppkoppling mot vårt nät.
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9 E-post
Din e-postadress representerar Borgholms kommun och får endast
användas i arbetet.
E-postsystemet ska bara användas för information som inte kan hanteras
via verksamhetssystem. E-postsystemet får inte användas för att skicka
sekretessbelagd information eller känsliga personuppgifter eller
personnummer om inte meddelandet är krypterat.
För e-post gäller samma offentlighets-, sekretess- och arkivbestämmelser
som för handlingar som skickas med vanlig post eller fax.
E-post är ofta bärare av skadlig kod och andra bedrägeriförsök. All e-post
skannas men kan ändå innehålla skadlig kod eller vara ett bedrägeriförsök.
Bilagor, länkar och bilder kan vara skadliga även om e-posten ser ut att
komma från en känd avsändare. Kontakta alltid IT-avdelningens helpdesk
om du är osäker.
Kontrollera vilka som är medlemmar på sändlistor (lokala och centrala
sändlistor) innan du använder dem så att inte information når fel mottagare.
Är du osäker kontakta IT-avdelningens helpdesk.
E-postsystemet ska inte användas som ett arkivsystem!

10 Incidenter, virus med mera
En IT-incident är en oönskad och oplanerad IT-relaterad händelse som
påverkar säkerheten i organisationens eller samhällets
informationshantering och som kan innebära en störning av organisationens
förmåga att bedriva sin verksamhet.
En incident kan vara i stort sett vad som helst, från borttappade lappar med
lösenord till misslyckad säkerhetskopiering, driftavbrott, försök till
dataintrång och virusangrepp. En incident kan vara en medveten handling
eller ske helt oavsiktligt.
Säkerhetsincidenter och brister som kan utgöra ett hot mot säkerheten
måste snarast rapporteras till IT-avdelningen.
Om du misstänker att någon använt din användaridentitet eller att du varit
utsatt för någon annan typ av incident ska du:


Notera när du senast var inne i IT-systemet.



Notera när du upptäckte incidenten.



Omedelbart anmäla förhållandet till IT-avdelningen och din chef.



Dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försöka
fastställa om kvaliteten på din information har påverkats. Blankett för
incidentrapportering finns på kommunens intranät.

Om du upptäcker fel och brister i de system du använder ska du rapportera
dessa till systemförvaltaren.
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Borgholms kommun har programvaror för viruskontroll både i klienterna och
i nätverket, men kan ändå drabbas av effekter av så kallad skadlig kod.
Om du misstänker att din dator innehåller virus ska du:


Dra ut nätverkskabeln ur antingen datorn eller vägguttaget, men låta
datorn vara på.



Omedelbart anmäla förhållandet till IT-avdelningen. OBS! Anmälan ska
ske per telefon eller besök, inte per e-post.

Om du får brev med virusvarning (från annan avsändare än IT-avdelningen)
där man talar om att ett virus är på gång, ska du inte skicka meddelandet
vidare. Kontakta IT-avdelningen, de kan avgöra om det är en seriös varning
eller ett falsklarm.
Bärbara datorer, läsplattor, digitala kameror, mobiltelefoner med mera kan
lätt bli virusbärare eftersom du kan mellanlagra information från olika
datorer i dessa. Var noga med att den dator du ansluter sådan
kringutrustning till har ett uppdaterat antivirusprogram. Kontakta ITavdelningens helpdesk vid frågor om antivirusprogram till mobiltelefoner och
läsplattor.

10.1 Vad är personuppgiftsincidenter?
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker
för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon
förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks.
Exempel:


diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning



finansiell förlust



brott mot sekretess eller tystnadsplikt.

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller
flera registrerade personer har


blivit förstörda



gått förlorade på annat sätt



kommit i orätta händer.

Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda
fallen är det personuppgiftsincidenter.

11 Avslutning av anställning eller förändrad
anställning
Om din anställning i kommunen ändras eller din anställning upphör ansvarar
du för att:


Rådgöra med din chef om vilka delar av ditt arbetsmaterial som ska
sparas. Notera att arbetsmaterial anses vara Borgholms kommuns
egendom och får inte tas med utan chefs godkännande.
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Om din anställning i kommunen ändras är närmaste chef ansvarig för att
se till att du har rätt behörighet till de IT-system du behöver i arbetet.

12 Stöd och hjälp
Om du behöver hjälp med din IT-utrustning eller om du undrar över något
som gäller informationssäkerhet ska du kontakta IT-avdelningens helpdesk:


Telefon: Anknytning 854 00



E-post: helpdesk@borgholm.se

13 Information på datamedia
Med datamedia menas DVD-skivor, CD-skivor, disketter, USB-minnen,
minnen till mobiltelefoner eller läsplattor etcetera. Dessa medier ska inte ses
som slutliga förvaringsformer, såvida de inte avser backup-tagning.
Information på datamedia är alltid kopierad och måste hanteras med
samma säkerhet som det system som den kommer ifrån vad gäller riktighet
och konfidentialitet.
De krav på sekretess, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet som ställs för
ett specifikt IT-system (informationssystem) framgår av den
informationsklassning som löpande genomförs och är kända av
systemägaren, systemförvaltaren, informationsägaren,
dataskyddssamordnaren, dataskyddsombudet, risk- och
informationssäkerhetschefen samt IT-avdelningen.
För information på datamedia gäller följande krav:
Krav på sekretess Åtgärder
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Förvaring
Bärbar dator, USB-minnen och dylikt som används ska
förvaras i låst säkerhetsskåp när de inte används.
Bärbar dator får ej anslutas till mobilt eller fast nätverk.
Endast lokal skrivare (ska förvaras i låst säkerhetsskåp
när den inte används) får anslutas till datorn.
Kopiering
Kopiering får endast ske efter godkännande av
informationsägaren.
Spridning
Får flyttas fysiskt efter samråd med informationsägaren
om lämpligt tillvägagångsätt.
Får endast distribueras till behöriga (skriftlig kvittens
ska alltid begäras vid överlämning av mediet. Kvittens
förvaras hos informationsägaren).
Återanvändning
Mediet får inte användas för annan information.
Makulering
Lämnas till IT-avdelningen för förstöring.

Nivå 3

Förvaring
Vid lagring på bärbar dator och dylikt ska godkänd
kryptering användas.
CD-skivor, USB-minnen och dylikt som används ska
förvaras säkert så att de ej är tillgängliga för obehöriga.
Kopiering
Kopiering får endast ske efter godkännande av
informationsägaren.
Spridning
Får flyttas fysiskt efter samråd med informationsägaren
om lämpligt tillvägagångsätt.
Får endast distribueras till behöriga.
Återanvändning
Får inte användas för annan information utan att först
ha överskrivits med programvara för säker filradering.
Makulering
Lämnas till IT-avdelningen för förstöring.
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Förvaring
Vid lagring på bärbar dator och dylikt ska godkänd
kryptering användas.
De CD-skivor, USB-minnen och dylikt som används
ska förvaras säkert så att de inte är tillgängliga för
obehöriga.
Kopiering
Får endast kopieras i samråd med informationsägare.
Spridning
Får endast distribueras till behöriga läsare.
Återanvändning
Får inte användas för annan information utan att först
ha överskrivits med programvara för säker filradering.
Makulering
Lämnas till IT-avdelningen för förstöring.

Nivå 1

Förvaring
Inga krav på kryptering.
Kopiering
Tillåten.
Spridning
Får ske då det rör sig om allmänna offentliga
handlingar utan personuppgifter som kan upplevas
som känsliga i något avseende.
Återanvändning
Får användas för annan information.
Makulering
Krävs ej.

14 Information på andra media som inte är
elektroniska
Med andra media menas papper, film, OH-bilder etcetera. Information på
dessa media är alltid kopierad och måste hanteras med samma säkerhet
som det system som den kommer ifrån vad gäller riktighet och
konfidentialitet.
De krav på sekretess, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet som ställs för
ett specifikt IT-system (informationssystem) framgår av den
informationsklassning som löpande genomförs och är kända av
systemägaren, systemförvaltaren, informationsägaren,
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dataskyddssamordnaren, dataskyddsombudet, risk- och
informationssäkerhetschefen samt IT-avdelningen.
För information på ovanstående media gäller följande krav:
Krav på sekretess

Åtgärder

Nivå 4

Förvaring
Förvaras inlåsta i säkerhetsskåp.
Kopiering
Får kopieras endast med godkännande från
informationsägaren.
Överföring
Rekommenderat brev. Eller per bud med kvittens.
Destruktion
Destrueras (strimlas).

Nivå 3

Förvaring
Förvaras inlåsta.
Kopiering
Får kopieras endast med godkännande från
informationsägaren.
Överföring
Rekommenderat brev. Eller per bud.
Destruktion
Destrueras (strimlas).

Nivå 2

Förvaring
Ej förvaras synligt.
Kopiering
Får kopieras endast i samråd med
informationsägaren.
Överföring
Fax eller per brev.
Destruktion
Destrueras (strimlas).
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Förvaring
Inga krav.
Kopiering
Tillåten.
Överföring
Inga restriktioner.
Destruktion
Krävs ej.
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1 Personuppgiftsansvarig
Ansvaret för personuppgiftsbehandlingarna kan skifta beroende på var de
hanteras. I en kommun är kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga
kommunala nämnder personuppgiftsansvariga, var och en i sin verksamhet.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra
bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av
personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige har ansvar för att
behandlingen av personuppgifter sker på ett lagligt och korrekt sätt i
enlighet med dataskyddsförordningens krav. Det innebär bland annat att
man ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
säkerställa att personuppgiftsbehandlingen sker på ett integritetsrättsligt
säkert sätt.
Ytterligare krav är att den personuppgiftsansvarige ska se till att den
enskilde får rätt information om personuppgiftsinsamlingen och att
informationen lämnas på ett enkelt och för den enskilde anpassat språk.

2 Personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid
utanför den egna organisationen. En anställd eller någon annan som
behandlar personuppgifter inom den personuppgiftsansvariges direkta
ansvar är inte personuppgiftsbiträde.
Ett personuppgiftsbiträde kan vara antingen en fysisk eller en juridisk
person. Om en personuppgiftsansvarig till exempel anlitar en
tjänsteleverantör blir denna ett personuppgiftsbiträde som får behandla
personuppgifter enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner. Ett
skriftligt avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) måste upprättas.
Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att avtalet finns. I
avtalet ska det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet får behandla
personuppgifterna bara i enlighet med instruktionerna och att biträdet måste
vidta de säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige ska vidta.
Alla frågor som rör personuppgiftsbiträdesavtal ska hanteras tillsammans
med dataskyddssamordnaren.

3 Dataskyddsombud
Dataskyddsombudet är den person som har särskilt ansvar för att se till att
dataskyddslagstiftningen efterföljs och som bistår den som behandlar
personuppgifter att bevaka dataskyddsfrågor. Dataskyddsombudet kan
jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister i behandlingen av
personuppgifter till den som är personuppgiftsansvarig. Dataskyddsombudet
är en fysisk person, till skillnad från personuppgiftsansvarig och biträdet.
Dataskyddsombudet kan vara en anställd eller externt anlitad person som
har särskild kunskap och insikt i personuppgiftsbehandling och
dataskyddsförordningen (GDPR).
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Som ett led i skyldigheten att övervaka efterlevnaden ska
dataskyddsombuden


samla in information för att identifiera hur behandling av
personuppgifter sker,



analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen
efterlevs, och



informera samt ge råd och utfärda rekommendationer till den
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet.

Det är den personuppgiftsansvarige som har ansvaret för att reglerna i
dataskyddsförordningen efterlevs, inte dataskyddsombudet.

3.1 Dataskyddsombudets ställning1
Enligt artikel 38 i den allmänna dataskyddsförordningen ska den
personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet säkerställa att
dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som
rör skyddet av personuppgifter.
Dataskyddsombudet ska informeras och rådfrågas på ett tidigt stadium i alla
frågor som rör personuppgifter. Dataskyddsombudet ska ses som en viktig
diskussionspartner och bör ingå i de arbetsgrupper som har ansvar för
behandling av personuppgifter inom organisationen.
Kommunen ska bland annat säkerställa följande:


Dataskyddsombudet ska regelbundet inbjudas att delta i möten på
högsta och mellanliggande förvaltningsnivå,



Dataskyddsombudet inbjuds att delta när beslut med följder för
dataskyddet fattas. All relevant information ska i god tid förmedlas till
dataskyddsombudet så att han eller hon kan ge lämpliga råd.



Dataskyddsombudets åsikt måste alltid ges tillbörlig vikt. I händelse
av oenighet ska skälen till att dataskyddsombudets råd inte har följts
dokumenteras.



Dataskyddsombudet ska omedelbart kontaktas när en
personuppgiftsincident eller annan incident har inträffat.

I dataskyddsförordningens artikel 38.3 fastställs vissa grundläggande
garantier för att bidra till att säkerställa att dataskyddsombuden kan fullgöra
sitt uppdrag och utföra sina uppgifter på ett tillräckligt självständigt sätt inom
organisationen.
Personuppgiftsansvariga/personuppgiftsbiträden ska säkerställa att
dataskyddsombudet inte tar emot instruktioner som gäller utförandet av sina
uppgifter. Dataskyddsombudet ska, oavsett om de är anställda av den
personuppgiftsansvarige eller ej, kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina
uppgifter på ett oberoende sätt.
Detta innebär att dataskyddsombud, när de utför sina uppgifter inte får
instrueras om hur de ska hantera en fråga, till exempel vilka resultat som
1

Riktlinjer om dataskyddsombud. Artikel 29-arbetsgruppen för skydd av personuppgifter.
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bör uppnås, hur ett klagomål ska utredas eller huruvida tillsynsmyndigheten
ska rådfrågas eller ej. Dataskyddsombuden får inte heller instrueras att inta
en viss ståndpunkt i frågor som rör dataskyddslagstiftningen, till exempel en
viss tolkning av lagen.

4 Dataskyddssamordnare
Dataskyddssamordnaren är den person i kommunen som har det
samordnande ansvaret kring arbetet med gällande dataskyddslagstiftning
och den som bistår dataskyddsombudet i frågor som rör
personuppgiftshantering.
Dataskyddssamordnaren fungerar som organisationens tjänsteman kring
personuppgiftshantering, och är personuppgiftsansvariges koppling till
dataskyddsombudet.
Dataskyddssamordnaren är en fysisk person och har
rapporteringsskyldighet till ledningsgruppen.
Dataskyddssamordnaren är en anställd som har särskild kunskap och insikt
i personuppgiftsbehandling och dataskyddsförordningen (GDPR). I
uppdraget ingår bland annat att


samla in information för att identifiera hur behandling av
personuppgifter sker,



analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen
efterlevs,



informera samt ge råd och utfärda rekommendationer till den
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet,



informera, ge råd och utfärda rekommendationer på individ- och
verksamhetsnivå,



praktiskt i kommunen arbeta med frågor rörande personuppgifter.

4.1 Dataskyddssamordnarens ställning
Organisationen ska säkerställa att dataskyddssamordnaren alltid informeras
och rådfrågas i frågor som rör hantering av personuppgifter och vara
sammankallande i den centrala GDPR-gruppen.


Dataskyddssamordnaren ska regelbundet inbjudas att delta i möten
på högsta och mellanliggande förvaltningsnivå,



Dataskyddssamordnaren ska delta när beslut med följder för
dataskyddet fattas. All relevant information ska i god tid förmedlas till
dataskyddssamordnaren så att han eller hon kan ge lämpliga råd.



Dataskyddssamordnaren ska rådfrågas omedelbart när en
personuppgiftsincident eller annan incident har inträffat.
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5 Risk- och informationssäkerhetschef
Leder och samordnas Informationssäkerhetsarbetet och ska tillsammans
med verksamheterna;


hålla styrande dokument inom området aktuella, som
informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet,



utveckla och förvalta metoder, vägledningar och annat stödmaterial
inom informationssäkerhetsområdet,



ta fram kompetensförsörjningsplaner för att öka
informationssäkerhetsmedvetandet inom kommunen, tex genom
rådgivning och utbildning,



stödja verksamheterna i frågor som rör informationssäkerhet,



kontrollera och följa upp informationssäkerheten,



omvärldsbevaka inom informationssäkerhetsområdet



Risk- och informationssäkerhetschefen ska även stödja
dataskyddsombudet i sitt arbete.

6 Förvaltningschef
Respektive förvaltningschef ansvarar för att informationssäkerhetsarbetet
bedrivs i linje med informationssäkerhetspolicyn.
Förvaltningschefen ansvarar för att systemägare och informationsägare
utses för respektive informationssystem.
Förvaltningschefen är per automatik systemägare och informationsägare för
ett informationssystem så länge annan systemägare och informationsägare
inte är utsedda och anmälda till IT-avdelningen och dataskyddsombudet.
Ansvarsfördelning och roller ska säkerställa att ett informationssystem kan
administreras och hanteras på ett sådant sätt att det under hela sin livstid
bidrar till att stödja avsedd verksamhet och uppfylla
informationssäkerhetspolicyns mål.
För varje informationssystem utses nedanstående roller för att ge en tydlig
ansvarsfördelning. I vissa fall kan samma person inneha flera av dessa
roller.
Kommunens ledningsgrupp beslutar om vilka informationssystem som är
verksamhetskritiska. Systemägare för dessa verksamhetskritiska system
ansvarar för att en informationsklassning av systemets information utförs.
Det verktyg som används i Borgholms kommun är Klassa.

7 Systemägare
Förvaltningschefen utser de personer, med resurser och befogenheter att
klara nedanstående ansvar, som ska vara systemägare.
Systemägaren ansvarar för att egna informationssystem förvaltas på för
verksamheten bästa sätt. Vid nyanskaffning eller större förändringar av
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informationssystem ska systemägaren alltid samråda med IT-chefen,
dataskyddsombudet och arkivansvariga på ett tidigt stadium.
Systemägaren fattar de avgörande besluten om informationssystemets
införande, förvaltning, drift och avveckling. Systemägarens ansvar kan inte,
med undantag för funktionen IT-chef, delegeras till funktion/person utanför
den kommunala organisationen.
Systemägaren har ansvar för bland annat följande inom ramen för tilldelade
resurser (både personella och ekonomiska):


att genomföra systemsäkerhetsanalys av systemet, se rubrik
Systemsäkerhetsanalys,



att utse systemförvaltare,



att informationen i systemet hanteras i enlighet med
informationssäkerhetspolicyn,



att det finns en överenskommelse med IT-avdelningen för reglering
av driftansvaret,



att regler och riktlinjer för systemet finns,



att information och utbildning ges till berörd personal,



att systemet utvecklas i linje med kommunens IT-strategi och
informationssäkerhetspolicy,



att godkänna nya versioner av systemet,



att licenser finns i erforderlig mängd och att en överlämning sker av
licenserna och programvara till IT-avdelningen vid installation,



att fastställa felhanteringsrutiner, gallringsrutiner och rutiner för
arkivleveranser för systemet,



att besluta om avveckling av systemet,



att systemet är väldokumenterat,



att besluta om vilka i kommunen som har behörighet (inklusive rätt
behörighetsnivå) till systemet,



att en kontinuitetsplanering utförs, se rubrik kontinuitetsplanering



att driftgodkänna informationssystemet.

7.1 Systemägaren - dataskyddsförordningen och
dataskyddslagen
Ansvarar för att behandlingen är laglig. Det innebär att innan en behandling
påbörjas ska systemägaren säkerställa att behandlingen uppfyller alla de
lagkrav som finns.
Dessutom ansvarar systemägaren för att rutiner finns för hur fritextfält får
användas och att en anmälan har gjorts till dataskyddsombudet innan
behandlingen påbörjas.
Systemägaren ska tidigt i processen med att skaffa det nya systemet eller
planera för den nya behandlingen se till att dataskyddsombudet,
Informationssäkerhetsinstruktioner Förvaltning

228
Borgholms kommun

Datum

Sida

2018-12-28

9(18)

dataskyddssamordnaren, Risk- och informationssäkerhetschef informeras
via e-post: gdpr@borgholm.se
Utöver detta ska systemägaren se till att vid behov
personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats.

8 Systemförvaltare
Systemförvaltare är de som aktivt förvaltar IT-systemet på systemägarens
uppdrag. Systemförvaltare utses av systemägaren.
Systemförvaltarens roll är bland annat att:


Ansvara för att all information och användarstöd finns tillgänglig,



ansvara för utbildningsfrågor samt kontakter med leverantören
gällande systemets funktioner,



stödja genom att analysera, kartlägga och dokumentera systemet,



uppmärksamma förbättringar, initiera och implementera
förändringar,



säkerställa interaktion med andra system,



följa upp genom att ansvara för att krav och behov samlas in från
verksamheten samt att dessa rapporteras till systemägaren,



verkställa beslut som systemägaren fattar,



informera sig om och bli väl förtrogen med programmets innehåll
struktur och termer,



upprätta, dokumentera, införa och utvärdera systemförvaltarrutiner,



regelbundet göra stickprov i systemets loggar utifrån kraven på
informationssäkerhet och i enlighet med systemägarens beslut,



se till att uppgifterna i systemet är aktuella och korrekta,



se till att användarna/grupperna har rätt behörighet i systemet,



tillhandahålla aktuell användarhandledning,



ansvara för användarsupporten rörande verksamhetsrelaterade
frågor i systemet,



rapportera och förbereda ärenden och beslut som ska hanteras av
systemägaren,



rapportera fel, brister, regelbrott och oegentligheter till
systemägaren, dataskyddsombudet, IT-chef.



hantera felanmälningar från IT-avdelningens helpdesk och åtgärda
eller vidarebefordrar problemet till leverantören,



ge förslag till ändringar/utveckling av systemet,



ansvara för arbetet med säkerhetsfrågor som rör systemet,
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ansvara för planering av datum för produktionssättning inför nya
releaser/versioner i samråd med IT-avdelningen,



ansvara för att samtliga användare i systemet är informerade om
planerade driftavbrott,



ansvara för tester vid uppdateringar, felrättningar och återläsning
från backup,



ansvara för kontroll och uppföljning av överenskommelse med ITavdelningen om reglering av driftansvaret,



se till att reservrutiner, serviceavtal med mera finns så att
systemägarens krav på lägsta tillåtna avbrottstid kan tillgodoses,



se till att det finns lättillgänglig användardokumentation och
handböcker till systemen, samt att dessa hålls aktuella och väl
spridda hos användarna,



ansvara för att skicka information till IT-avdelningen,



ansvara för arkivleveranser,



besluta i samråd med driftsansvarig tekniker hur informationen ska
säkerhetskopieras.



Upprätthålla dokumentationen kring systemet

Dokumentation kring systemet skall minst innehålla (se rubrik
Dokumentation):
-

Lista på informationsägare

-

Kontaktuppgifter till leverantör

-

Avtalsinformation (slutdatum och förvaring av original)

-

Utsedd driftansvarig tekniker

-

Rutiner och riktlinjer kring systemet

-

Kontinuitetsplanering, se rubrik Kontinuitetsplanering,

-

Systemsäkerhetsanalyser

8.1 Systemförvaltare - dataskyddsförordningen och
dataskyddslagen
Systemförvaltaren biträder systemägaren i frågor som rör behandlingens
laglighet. Dessutom ser systemförvaltaren till att det finns regler för
behörighetstilldelning och att de följs.
Systemförvaltaren ser också till att alla de regler och rutiner som bestämts
för behandlingen efterlevs i vardagen. Systemförvaltaren ser till att
föreskriven gallring genomförs, att information enligt artikel 15 lämnas, att
rättelse enligt artikel 16 görs, att personuppgifter inte olagligt överförs till
tredje land samt att anmälan till personuppgiftsombudet görs varje gång
någon förändring sker av de uppgifter som tidigare anmälts till ombudet.
Systemförvaltaren ska också hålla sig uppdaterad på förändringar i
lagstiftningen som kan komma att påverka behandlingen. Systemförvaltaren
Informationssäkerhetsinstruktioner Förvaltning

230
Borgholms kommun

Datum

Sida

2018-12-28

11(18)

ska hålla systemägaren informerad om sådant som kan påverka
systemägarens uppdrag och ansvar.
Systemförvaltaren är också den som oftast har den direkta kontakten med
ev. personuppgiftsbiträden och kontrollera att de lever upp till reglerna i
dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och i biträdesavtalet.

9 Informationsägare
Informationsägare är den som äger och ansvarar för att informationen är
riktig och tillförlitlig samt för det sätt informationen sprids.
Informationsägaren är därmed riskägare för den information som ska
hanteras inom sitt ansvarsområde. För att hantera risken bör även
informationsägaren genomföra en riskanalys. Om det finns flera
informationsägare bör samtliga delta i riskanalysen.
Eftersom skadeverkningarna av bristande informationssäkerhet uppstår hos
informationsägaren är det informationsägaren som måste bedöma risker
och ställa krav om bland annat informationsklassning.
De interna relationerna mellan informationsägare och systemägare bör, när
det gäller informationssäkerhet, utgå från informationsägaren.

9.1 Informationsägare - dataskyddsförordningen och
dataskyddslagen
Informationsägaren ansvarar för att informationen uppfyller kraven enligt lag
så att alla uppgifter är korrekta, aktuella och adekvata i förhållande till
behandlingens ändamål och att uppgifter som ska gallras verkligen också
blir gallrade ur systemet.
Informationsägaren måste arbeta nära tillsammans med systemförvaltaren i
de fall informationen finns i ett verksamhetssystem och i viss utsträckning
se till att systemförvaltaren utför det som måste göras för att reglerna i
dataskyddsförordningen och dataskyddslagen följs. Informationsägaren ser
också till att alla uppgifter som behandlas är tillåtna enligt lagen.
Informationsägaren måste också se till att känsliga personuppgifter,
personnummer och uppgifter om brott behandlas endast i
överensstämmelse med reglerna i lagen. Till exempel att samtycken
inhämtas när så behövs och att dessa hanteras på ett korrekt sätt.
Informationsägaren måste också bevaka att informationen är skyddad på en
tillräcklig nivå utifrån resultatet av riskanalysen och informationsklassningen.

10 IT-chef
IT-chefen är ansvarig för IT-säkerheten (teknik och rutiner). IT-chefen är
systemägare inom området teknisk infrastruktur och har det övergripande
ansvaret för att ett systems tekniska delar fungerar.
IT-chefen samverkar med systemägare vad avser drift och resurstilldelning
för ett informationssystem och ansvarar också för att
informationssäkerhetsinstruktion Kontinuitet och drift samt en
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kontinuitetsplan för driften av IT-verksamheten upprättas och att den senare
integreras med Borgholms kommuns gemensamma kontinuitetsplan.
IT-chefen har bland annat ansvar för:


att systemsäkerhetsanalys för teknisk IT-infrastruktur upprättas och
hålls aktuell,



att delta i och stödja informationssäkerhetsarbetet,



att efter beställning tilldela och administrera behörigheter till den
gemensamma infrastrukturen,



utformning av förslag på den strategiskt långsiktiga och
övergripande IT-utvecklingen för Borgholms kommun,



att omvärldsbevakning för Borgholms kommun sker,



att i samråd med systemägare se till att systemet fungerar ihop med
samverkande informationssystem,



att testmiljö finns tillgänglig vid behov,



att teknisk IT-infrastruktur hålls uppdaterad med buggfixar och
säkerhetsuppdateringar,



att rutiner för säkerhetskopiering uppfyller systemägarnas krav,



att säkerhetskopierat material förvaras på ett betryggande sätt och
att det regelbundet kontrolleras att återläsningsrutiner fungerar,



att IT-avdelningens reservrutiner, serviceavtal med mera finns så att
systemägarnas krav på längsta tillåtna avbrottstid kan tillgodoses,



att tillhandahålla teknisk support för användare (Helpdesk),



att biträda systemägarna i avbrottsplaneringen,



att vara teknisk rådgivare till systemägarna då förändringar i
systemen är aktuella,



att den tekniska IT-infrastrukturens säkerhet motsvarar
systemägarnas krav och uppfyller krav enligt
systemsäkerhetsanalyserna,



att ett informationssystem håller den tekniska och funktionella
kvalitet som överenskommits med systemägaren,



administration av organisationens brandväggar och skydd mot
skadlig kod,



att dokumentet InfoSäk KD upprättas och är aktuell,



att sammanställa och rapportera IT-säkerhetsincidenter till
dataskyddsombudet,



att stödja systemägarna i informationssäkerhetsarbetet,



äger ansvaret för det interna nätverket och annan kommunikation
som sker med Borgholms kommuns nätverksutrustning.
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11 IT-avdelningens driftansvarige tekniker
Driftsansvarig tekniker tillhör IT-avdelningen, innehar den tekniska
kompetensen, och ansvarar tillsammans med systemägare och
systemförvaltare för att den dagliga driften upprätthålls enligt
överenskommelse mellan systemägaren och IT-chefen.
Driftsansvarig tekniker utför på uppdrag av systemägaren eller
systemförvaltare överenskomna tekniska drift- och servicerutiner.
Driftsansvarig tekniker ska ha tillgång till installationsanvisningar från
respektive systemförvaltare.
Driftsansvarig tekniker har bland annat följande uppgifter:


Tillhandahålla teknisk support,



delta i och stödja informationssäkerhetsarbetet,



initiera felsökning vid driftstörningar, vidta nödvändiga åtgärder och
dokumentera dessa,



ansvara för att rutiner för säkerhetskopiering och förvaring av
säkerhetskopierat material följs.

12 Leverantör
Leverantör är den som levererar IT-system till Borgholms kommun och i
förekommande fall sköter drift av dessa. I de fall där leverantören sköter
driften sker detta under överinseende av IT-avdelningen.
I leverantörsupphandlingar ställs säkerhetskrav på det aktuella systemet
och i avtal mellan Borgholms kommun och leverantören säkerställs ansvar
för systemet. Det är Borgholms kommuns säkerhetsramverk som reglerar
inloggning och behörighet i system där drift sker på annan plats.
Leverantör är ofta personuppgiftsbiträde.

13 Användare
Användare är varje person som använder ett informationssystem och/eller
IT-stöd tillhandahållet av Borgholms kommun eller avtalad leverantör.
Medarbetare, förtroendevalda, elever, kunder och extern personal kan vara
användare.

14 Åtkomst till IT-resurser och behörighetskontroll
För att säkerställa att endast behöriga användare har tillgång till
informationssystemen ska följande rutiner gälla:
Beställning av åtkomst till IT-infrastrukturen (filserver, e-post, med mera)
ska ske via IT-avdelningens helpdesk.
Närmaste chef är behörig beställare.
Om medarbetare ska ha behörighet till ett verksamhetssystem ska
närmaste chef beställa behörighet hos respektive systemförvaltare.
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Närmaste chef ska snarast se till att behörigheter återkallas eller ändras om
medarbetaren slutar eller byter arbetsuppgifter. Detta omfattar inte bara
behörighet till verksamhetssystemet.
En anmälan om förändrad eller återkallelse av behörighet för medarbetaren
ska skickas till personalavdelningen, IT-avdelningens helpdesk samt till
berörda systemförvaltare via e-post.

15 Behörighetskontroll externa användare
Leverantörslösenord och behörigheter ska förvaras inlåsta hos både ITavdelningen och hos systemförvaltaren.
Konsulter/leverantörer som vill koppla upp sig på distans måste kontakta ITavdelningens helpdesk för instruktioner. Leverantörslösenord ska inte vara
standardiserade och ska ändras i anslutning till installationsfasen.

16 Systemsäkerhetsanalys
Systemägarna ansvarar för att systemsäkerhetsanalys genomförs
regelbundet på sina system. En systemsäkerhetsanalys inkluderar
klassning av informationen, sårbarhetsanalys av systemet och
åtgärdsplaner för sårbarheter.
Analysen ska även besvara frågorna:
-

Hur ofta ska säkerhetskopiering utföras?

-

Hur länge ska säkerhetkopior sparas?

17 Loggning och spårbarhet
Systemägarnas krav på säkerhets- och transaktionsloggar ska framgå av de
systemsäkerhetsanalyser som respektive systemägare upprättar. Se även
dokumentet InfoSäk KD.

18 Loggning i brandväggar
IT-chefen beslutar i samråd med dataskyddsombud och risk- och
informationssäkerhetschef:


Vad som ska loggas i brandväggen.



Vem som ansvarar för uppföljning av loggar.



Hur ofta uppföljning ska ske.

19 Dokumentation
Dokumentation kring systemet kan utnyttjas i uppsåt att skada kommunen
och ska därför förvaras på ett säkert sätt.

Informationssäkerhetsinstruktioner Förvaltning

234
Borgholms kommun

Datum

Sida

2018-12-28

15(18)

20 Distansarbete, extern anslutning, bärbar dator
Distansarbete ska följa kommunens riktlinjer för distansarbete (se även
medarbetarhandboken) .

21 Införande och drift av IT-system
Följande är viktigt för förvaltningsorganisationen att ha kunskap kring;

21.1 Anskaffning/-införandeplan
Denna plan ska minst omfatta:


integrationskrav med andra system



personella och ekonomiska resurser



klarlägga behov av användarutbildning

21.2 Förberedande och införande av IT-system
Innan ett IT-system införs ska en risk- och sårbarhetsanalys göras. Den
utgör ett viktigt underlag för den kravspecifikation som ska upprättas och
syftar bland annat till att klarlägga de säkerhetskrav som verksamheten
ställer i form av:


Krav på säkerhet avseende sekretess, riktighet och tillgänglighet,



rättsliga, verksamhets- och hotrelaterade krav,



kommunikationsberoende (internt och externt),



reservrutiner m.m,



möjligheten att lämna över information till E-arkiv,



systemet klarar att hantera personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

När kravspecifikationen fastställs måste även punkterna i avsnittet
Avveckling av IT-system beaktas.

21.3 Risk- och sårbarhetsanalys
Kraven från risk- och sårbarhetsbedömningen utökas med bland annat
följande:


integrationskrav med andra system,



krav vid införande,



krav på test och acceptans,



tidplan,



resurser (personella och ekonomiska),



när och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske,



när och hur medarbetarna ska informeras och utbildas.
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21.4 Driftgodkännande
Driftgodkännande avser den process som syftar till att fastställa om ett ITsystem uppfyller ställda säkerhetskrav.
I samband med att en systemsäkerhetsanalys upprättas granskas om ITsystemet uppfyller:


Basnivå,



de tilläggskrav som ställs utifrån rättsliga, verksamhetsspecifika och
hotrelaterade krav.

Systemägaren beslutar om driftgodkännande tillsammans med ITavdelningen och dataskyddsombudet samt eventuella externa konsulter.
Beslutet baseras på en granskning och säkerhetsutvärdering som bygger
på jämförelser mellan verksamheternas krav och vidtagna
säkerhetsåtgärder.
Beslut om driftgodkännande relateras till aktuell systemsäkerhetsanalys och
ska omfatta:


granskning av säkerhetsåtgärder i IT-systemet,



utvärdering av granskningen i förhållande till
systemsäkerhetsanalysens krav,



redovisning av beslutsunderlag samt beslut.

Beslutsunderlaget ska innehålla en sammanfattning av förslag till beslut
som kan vara att;


driftgodkänna IT-systemet,



driftgodkänna IT-systemet med beslut om när kompletterande
säkerhetsåtgärder ska vara genomförda,



inte driftgodkänna IT-systemet.

22 Drift
Kommunens regler för systemdrift ska vara samlade i InfoSäk KD som ska
innehålla regler för:


Systemdokumentationer,



driftdokumentationer,



bemanningsplan (nyckelpersonberoende),



tillträdes- och brandskydd,



elförsörjning,



säkerhetskopiering,



förvaring av datamedia,



avveckling av datamedia.

Den tekniska IT-infrastrukturen ska vara dokumenterad i särskild
systemsäkerhetsanalys.
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23 IT-incidenthantering
En IT-incident är en oönskad och oplanerad IT-relaterad händelse som
påverkar säkerheten i organisationens eller samhällets
informationshantering och som kan innebära en störning av organisationens
förmåga att bedriva sin verksamhet.
Att återkoppla erfarenheter från incidenter av olika slag är ett viktigt moment
när det gäller att spåra brister och svagheter i IT-verksamheten.
Riktlinjer för hur incidenter följs upp är därför angelägna. Vid misstanke om
intrång eller andra incidenter ska användare agera enligt dokumentet
InfoSäk A. Blankett med instruktioner för anmälan av incident ska finnas på
kommunens intranät.
Dataskyddssamordnaren och IT-chefen ska i samverkan med RiskInformationssäkerhetschefen sammanställa och rapportera till kommunens
ledningsgrupp:


Intrång och försök till intrång,



brott mot lagstiftning och internt regelverk,



incidenter som orsakar eller skulle kunna orsaka betydande avbrott
och störningar.

24 Säkerhetskopiering och lagring
Systemägarnas krav på säkerhetskopiering och lagring för de egna
systemen ska framgå av de systemsäkerhetsanalyser som respektive
systemägare upprättar. Det ska vara tydligt hur ofta säkerhetkopia ska tas
och hur länge dessa ska sparas. Kraven i dessa planer ska vara
koordinerade i systemsäkerhetsanalys för IT-infrastrukturen.
Informationsklassning av ett informationssystem, där krav på
säkerhetskopiering och lagring ställs, utförs i verktyget Klassa.

25 Avveckling av IT-system
IT-system som inte längre behövs för verksamheten ska avvecklas snarast.
Systemägare beslutar om och när ett IT-system ska avvecklas. Vid
avveckling ska särskilt uppmärksammas:


Rättsliga regler såsom arkivlagen och personuppgiftslagen (dessa
ska även beaktas vid inköp/införande av IT-system).



Vad ska tas ut ur systemet före avveckling (på papper eller media)?



Innehåller systemet ärenden som behöver avslutas i diariet?



Behöver återläsning av innehåll kunna ske längre fram?



Behöver uppgifter flyttas över till annat IT-system?



Destruktion av media som innehållit information.
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Regler för destruktion av media som innehållit sekretessbelagd
information.

26 Avveckling av datamedia
Datamedia med sekretessbelagd information ska avvecklas i enlighet med
systemägarens instruktioner.

27 Intern datakommunikation
Kommunens nät ska vara väl dokumenterat och vara tillgängligt för alla
medarbetare i organisationen.

28 Externa anslutningar
Kommunen är för sin verksamhet beroende av datakommunikation med
medborgarna, andra organisationer och centrala myndigheter främst via
Internet.
Följande riktlinjer gäller:


För att försvåra för obehöriga att göra intrång i organisationens
datasystem via externa anslutningar ska det finnas en s.k.
brandvägg installerad.



Kontroller ska ske av vem som får släppas in och ut samt vad de får
göra.

29 Användningen av e-post och Internet.
Riktlinjer för användningen av Internet och e-post ska framgå av InfoSäk A.

30 Kontinuitetsplanering
Av systemsäkerhetsanalyserna ska framgå de enskilda IT-systemens krav
på avbrotts- och katastrofplanering. Frågan om avbrottstid ställs i samband
med informationssäkerhetsklassningen i verktyget Klassa.
Systemägaren ansvarar för att ta fram kontinuitetsplan för både kortare och
längre systemavbrott samt driftsavbrott vid särskilt kritiska tidpunkter.
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1 Klassning av information
För information som lagras i IT-system måste inte bara sekretessaspekten
beaktas, utan även kraven på riktigheten i informationen och tillgängligheten
till den.
All information i en organisation har inte samma behov av skydd och därför
är en central aktivitet i säkerhetsarbetet informationsklassning vars funktion
är att bedöma informationens värde och känslighet. Bedömningen sker
både utifrån den egna verksamhetens behov och utifrån externa krav.
Avsikten är att varje informationstillgång ska omges med rätt skydd.
Informationsklassningen är i sig en process som innebär en kravställning på
säkerhetsåtgärder från verksamheten till interna och externa leverantörer av
system samt it (drift och förvaltning) och av resurser som lokaler och annan
utrustning som påverkar informationshanteringen. Klassningen innebär
även krav på användare av informationstillgångar.
Kommunens målsättning är att regelbundet genomföra en klassning av
informationen i samtliga verksamhetskritiska IT-system. För det ändamålet
använder kommunen det webbaserade verktyget Klassa som utvecklas och
förvaltas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). (information nedan
är hämtad från Klassa):

1.1 Konfidentialitet - att informationen kan
åtkomstbegränsas:
Nivå 0 (ingen eller försumbar skada)


Inga svårigheter för verksamheten att nå målen.



Ingen eller endast försumbar påverkan på samhällsviktiga funktioner vid
egen eller annan organisation.

Nivå 1 (måttlig skada)


Inga märkbara större svårigheter för verksamheten att nå målen.



Ingen påverkan på samhällsviktiga funktioner vid egen eller annan
organisation.



Enskilda individer eller andra myndigheter och organisationer kan notera
störningen eller uppleva lindriga besvär men utan påvisbar ekonomisk
påverkan.

Nivå 2 (betydande skada)


Verksamheten kan fullfölja sina uppdrag, men med trolig risk för
kännbar påverkan (ekonomiskt eller genom behovet av att vidta
extraordinära åtgärder).



Andra myndigheter och organisationer kan påverkas (ekonomiskt eller
genom behovet av att vidta extraordinära åtgärder). Samhällsviktiga
funktioner i egen eller annan organisation påverkas troligen inte.



Enskilda individer kan uppleva konsekvenser, såsom stora besvär eller
stor ekonomisk påverkan, av störningen.

Nivå 3 (allvarlig skada)
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Skapar stora svårigheter för organisationens verksamhet. Omöjligt eller
nästan omöjligt att fullfölja uppdragen.



Samhällsviktiga funktioner i egen eller annan organisation påverkas
sannolikt.



Individers liv och hälsa äventyras.

Nivå 4 (Synnerligen allvarlig skada)


Röjande av uppgifterna medför skada för rikets säkerhet som inte
endast är ringa.



Systemet behandlar uppgifter som omfattas av sekretess och rör rikets
säkerhet (hemliga uppgifter) där röjande av information kan ge
överskådliga konskevenser där t ex omfattande fara för liv och hälsa
föreligger.



Informationen omfattas av t ex säkerhetsskyddslagstiftningen.

1.2 Riktighet - att informationen ska vara tillförlitlig,
korrekt och fullständig.
Nivå 0 (ingen eller försumbar skada)


Inga märkbara större svårigheter för verksamheten att nå målen.



Ingen påverkan på samhällsviktiga funktioner vid egen eller annan
organisation.

Nivå 1 (måttlig skada)


Inga märkbara större svårigheter för verksamheten att nå målen.



Ingen påverkan på samhällsviktiga funktioner vid egen eller annan
organisation.



Enskilda individer eller andra myndigheter och organisationer kan notera
störningen eller uppleva lindriga besvär men utan påvisbar ekonomisk
påverkan.

Nivå 2 (betydande skada)


Verksamheten kan fullfölja sina uppdrag, men med trolig risk för
kännbar påverkan (ekonomiskt eller genom behovet av att vidta
extraordinära åtgärder).



Andra myndigheter och organisationer kan påverkas (ekonomiskt eller
genom behovet av att vidta extraordinära åtgärder). Samhällsviktiga
funktioner i egen eller annan organisation påverkas troligen inte.



Enskilda individer kan uppleva konsekvenser, såsom stora besvär eller
stor ekonomisk påverkan, av störningen.

Nivå 3 (allvarlig skada)


Skapar stora svårigheter för verksamheten. Omöjligt eller nästan
omöjligt att fullfölja uppdragen.



Samhällsviktiga funktioner vid egen eller annan myndighet påverkas
sannolikt.
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Individers liv och hälsa äventyras.

Nivå 4 (Synnerligen allvarlig skada)


Uppgifter som obehörigen, av misstag eller på grund av
funktionsstörning ändrats kan antas medföra allvarlig skada eller skada
för rikets säkerhet som inte endast är ringa.



Systemet behandlar information som omfattas av sekretess och rör
rikets säkerhet (hemliga uppgifter) där felaktig information kan ge
oöverskådliga konsekvenser där t ex omfattande fara för liv och hälsa
föreligger.



Informationen omfattas av t ex säkerhetsskyddslagstiftningen.

1.3 Tillgänglighet - att informationen ska kunna nyttjas
efter behov, i förväntad utsträckning samt av rätt
person med rätt behörighet.
Nivå 0 (ingen eller försumbar skada)


Inga eller försumbara svårigheter för verksamheten att nå målen.



Ingen påverkan på samhällsviktiga funktioner vid egen eller annan
organisation.



Verksamhetens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter påverkas inte
eller i försumbar omfattning av otillgänglighet till systemet.

Nivå 1 (måttlig skada)


Inga märkbara större svårigheter för verksamheten att nå målen.



Ingen påverkan på samhällsviktiga funktioner vid egen eller annan
organisation.



Externa individer eller andra myndigheter och organisationer kan notera
störningen eller uppleva lindriga besvär men utan påvisbar ekonomisk
påverkan.



Verksamhetens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter påverkas endast
i begränsad omfattning av otillgänglighet i systemet.

Nivå 2 (betydande skada)


Verksamheten kan fullfölja sina uppdrag, men med trolig risk för
kännbar påverkan (ekonomiskt eller genom behovet av att vidta
extraordinära åtgärder).



Andra myndigheter och organisationer kan påverkas (ekonomiskt eller
genom behovet av att vidta extraordinära åtgärder). Samhällsviktiga
funktioner vid egen eller annan organisation påverkas troligen inte.



Enskilda individer kan uppleva konsekvenser, såsom stora besvär eller
stor ekonomisk påverkan, av störningen.



Verksamhetens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter påverkas i en
betydande omfattning av otillgänglighet i systemet.

Nivå 3 (allvarlig skada)
Informationssäkerhetsinstruktioner Klassning

243
Borgholms kommun

Datum

Sida

2018-12-28

6(6)



Skapar stora svårigheter för organisationens verksamhet. Omöjligt eller
nästan omöjligt att fullfölja uppdragen.



Samhällsviktiga funktioner i egen eller annan organisation påverkas
sannolikt.



Individers liv och hälsa äventyras.



Verksamhetens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter påverkas i en
allvarlig/katastrofal omfattning av otillgänglighet i systemet.

Nivå 4 (Synnerligen allvarlig skada)


Ett avbrott som medför skada för rikets säkerhet som inte endast är
ringa.



Systemet behandlar information som omfattas av sekretess och rör
rikets säkerhet (hemliga uppgifter) där otillgänglighet kan ge
oöverskådliga konsekvenser där t ex omfattande fara för liv och hälsa
föreligger.



Informationen omfattas av t ex säkerhetsskyddslagstiftningen.

1.4 Spårbarhet - att specifika aktiviteter som rör
informationen kan spåras.
Spårbarhet uttrycker förmågan och kravet att i efterhand kunna kontrollera
tillståndet hos de tre centrala begreppen ”konfidentialitet”, ”riktighet” och
”tillgänglighet”, snarare än att vara ett eget centralt begrepp i webbverktyget
Klassa.
Exempelvis kan höga krav (val av nivå) på ”riktighet” medföra krav på
spårbarhet genom säkerhetsåtgärderna loggning och logguppföljning för att
kunna spåra historiska förändringar hos informationstillgångar. Kraven (val
av nivå) på de tre övriga centrala begreppen påverkar därmed automatiskt
begreppet ”spårbarhet” i webbverktyget Klassa.
Arbetet med informationsklassningen med hjälp av webbverktyget Klassa är
tänkt att vara en kontinuerlig process med regelbundna revisioner av
verksamhetskritiska IT-system.
Till det kommer riskanalyserna som är en separat process och som
genomförs efter informationsklassningen.
I styrgruppen för utvecklingen av Klassa ingår (förutom SKL) för närvarande
representanter från Skellefteå, Stockholm, Lund, Region Jönköping,
Norrköping, Lidingö och Sollentuna. MSB är med som remiss och
stödinstans i syfte att integrera användning av verktyget till deras
stödmaterial.
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Informationssäkerhetsinstruktion Kontinuitet och drift gäller för kommunens
IT-organisation (IT-avdelningen) på ett likvärdigt sätt som
Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning gäller för systemägare och
systemförvaltare.
Det finns separata informationssäkerhetsinstruktioner för förvaltning samt
användare.
Informationssäkerhetsinstruktion Kontinuitet och drift, utgår från och är
underställd policyn och syftar till att redovisa:


Dokumentering av rutiner för drift av Borgholms kommuns
informationssystem och IT-stöd.



Omfattningen av det ansvar som vilar på IT-avdelningen för
informationssäkerhetsarbetet.



Hur förebyggande åtgärder ska utföras för att upprätthålla
informationssäkerheten.



Kontinuitetsplan för verksamheten på IT-avdelningen.

1 Samverkan
IT-verksamheten sker i samverkan med Mörbylånga kommun. Samverkan
regleras av ett samverkansavtal.

2 Hantering av händelser
Nedanstående tabell beskriver hur avbrott hanteras under olika faser av
störning/avbrott.
Hanteras av

Beskrivning

Planerat avbrott

Berörd funktion på ITavdelningen

Ett planerat avbrott som
initierats av ITavdelningen eller
systemförvaltare.
Uppgraderingar och
driftunderhåll

Incident/störning

HelpDesk

En oönskad händelse
som hanteras inom
accepterad avbrottstid
med interna eller externa
resurser.

Avbrott

IT-avdelningen

En oönskad händelse
som inte kan hanteras
inom accepterad
avbrottstid med interna
resurser.

Kris

IT-avdelningen och
En mycket allvarlig
krishanteringsorganisationen händelse bortom all
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kontroll som kraftigt
påverkar verksamheten.

3 Roller och ansvar
Rollerna nedan ska vara definierade för att det organisatoriskt inte ska
finnas några tveksamheter kring vem som ansvarar för vad. Det fulla
ansvaret som ingår i varje roll ska finnas dokumenterat i en
arbetsbeskrivning utfärdad av IT-chefen. För att undvika att all kompetens
inom ett område läggs på en och samma fysiska person ska
kompetenssäkring ske i form av kunskapsdelning1.
Beskrivning av roller och ansvar finns i informationssäkerhetspolicyn samt
informationssäkerhetsinstruktion InfoSäk F.

4 Dokumentation och ärendehantering
IT-avdelningen använder ett system för dokumentation och
ärendehantering, InDoc. I systemet finns:


Alla ärenden,



dokumentation kring nätverksresurser såsom system, applikationer,
tjänster och servrar,



rutiner.

IT-incidenter dokumenteras i kommunens ärendehanteringssystem,
Evolution.

5 Helpdesk
Helpdesk är alltid bemannad under ordinarie öppettider och är en viktig
funktion i IT-avdelningens verksamhet. Helpdesk ska:


Ta emot anmälan om problem gällande nätverksåtkomst, hård- eller
mjukvarurelaterade problem, kommunikationsproblem m.m.



Logga ett ärende enligt gällande rutin.



Lösa problemet/en alternativt tilldela ärendet till lämplig person med
expertkompetens eller ansvar.

Hos helpdesk ska minst finnas:


En förteckning över rollinnehavarna.



Förteckning över aktuella avtal med leverantörer som kan bli berörda.



Förteckning över aktuella överenskommelser med systemägarna.

Hos helpdesk ska också checklistor för de allvarligaste hoten som:
Kunskapsdelning kan bland annat innefatta utbildningar, arbetsrotation, handledarhjälp
som dokumentering av rutiner.
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Checklista angrepp skadlig kod.



Checklista för återläsning och återställande.



Checklista kommunikations- eller serverproblem.

6 Organisationens nätverk
För att övervaka det interna nätverket ska det finnas ett
nätverksövervakningssystem. Informationen i detta system ska vara
tillgänglig även om systemet är nere.

7 Kraven på nätverkets resurser
Samtliga resurser i det interna nätverket och kraven på tillgänglighet ska
dokumenteras. De krav som finns på respektive enhet baseras på den


samlade risk- och sårbarhetsanalysen för de applikationer i
organisationen som ingår i det interna nätverket,



information som lagras eller transporteras.

8 Åtgärder för hög säkerhet
IT-avdelningen ska ständigt jobba för att hålla så hög tillgänglighet som
möjligt för informationshantering, servrar och kommunikation. Genom
följande åtgärder säkerställs att klienter och servrar är uppdaterade samt att
övrig hårdvara kontrolleras regelbundet.
Resurs

Åtgärd

Klienter

Senaste säkerhetsrelaterade uppdateringarna ska installeras
både vad det gäller operativsystemet och applikationerna.
Antivirusprogram är installerat och ska uppdateras
kontinuerligt på samtliga klienter.

Servrar

Senaste säkerhetsrelaterade uppdateringarna ska installeras
både vad det gäller operativsystemet och applikationerna.

Brandväggar Brandvägg ska vara redundant eller finnas i reserv för
omedelbar inkoppling om nätverket skall vara i funktion.
Routrar

Router ska vara redundant eller finnas i reserv för installation
vid behov.

Datorhall

Utrustning för fukt- och temperaturlarm ska finnas.
Skydd mot översvämning ska finnas.
Redundant kylanläggning ska finnas.
UPS ska finnas.
Reservkraft ska finnas i form av dieselaggregat
Automatisk brandsläckningsutrustning ska finnas.
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Ovanstående funktioner ska genomgå funktionskontroll
minst en gång per år.

9 Daglig drift
Nedan redovisas punktvis de områden som bör dokumenteras.
Dokumentationen ska förvaras eller lagras så att den är lätt åtkomlig för
dem som behöver den. Samma princip som för övrig information gäller även
dokumentation av rutiner.
Rutiner ska dokumenteras för att säkerställa att kunskapen finns lätt
tillgänglig även i kris samt att kunskapen finnas kvar inom verksamheten om
en nyckelperson slutar sin anställning.

10 Resurser
10.1

Utrustning

Utrustning som innehåller information märks ”Borgholms kommun”.
Nätverksutrustning, servrar, datorer, surfplattor och mobiltelefoner ska
förtecknas. Av förteckningen ska framgå var utrustningen är placerad samt
vem som ansvarar för den. Omflyttning ska rapporteras.

10.2

Programvaror/register – kommunikation

IT-avdelningen ska arbeta för att hålla säkerheten i det interna nätverket
med tillhörande programvara på tillräckligt hög nivå. Rutiner för hanteringen
av det interna nätverket ska finnas dokumenterade.

10.3

Programvaror/register – applikationer

För programvara gäller att användare inte får köpa in eller installera egna
programvaror utan kontakt med IT-avdelningen. Vid tillfällen där särskild
programvara efterfrågas av personer i Borgholms kommuns verksamhet ska
IT-avdelningen undersöka vilka alternativ som finns. Det standardpaket med
programvara som installeras på en dator ska finnas dokumenterat.
Programvarulicenser ska finnas dokumenterade i ett centralt register.
Anledningen till att alla förfrågningar gällande programvara ska gå genom
IT-avdelningen är av skäl som rör säkerhet, standarder, avtal och garantier
samt av ekonomiska skäl.


Omflyttning och överlåtelse av IT-utrustning

Rutin för införande av uppgifter i licensregistret vid t.ex. omflyttning av ITutrustning till annan fysisk plats ska finnas dokumenterad.

10.4

Fysiskt skydd

IT-chefen ansvarar för att nätverk och servrar skyddas mot yttre hot i
samspel med fastighetsavdelningarna i kommunen och Borgholm Energi.
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Larm

Lokaler där det finns IT-utrustning bör vara larmade. Kontaktuppgifter till
leverantör av larmutrustning ska finnas dokumenterat.

10.6

Klimatutrustning

Kontaktuppgifter till vaktbolag, leverantörer, installationsfirmor, service och
liknande och eventuella avtal om inställelsetider för service ska finnas
dokumenterat.

10.7

Brandskydd

Kontaktuppgifter till brandmyndigheter, vaktbolag, leverantörer,
installationsfirmor, service och liknande och eventuella avtal om
inställelsetider för service ska finnas dokumenterat.

10.8

Tillträdeskontroll

En rutin för vem som ska ha tillgång till samt hur aktuell person får tillgång
till olika utrymmen som t.ex. skolor och andra utrymmen där det finns
server- eller kommunikationsutrustning ska finnas dokumenterad. Nycklar,
passerkort och andra eventuella koder m.m. ska förvaras säkert.
Samtliga Borgholms kommuns servrar som innehåller känslig information
ska finnas i serverhallar som ska vara försedda med kontrollsystem för inoch utpassering. Utrymmen med kopplingspunkter ska vara låsta. Servicepersonal skall ej lämnas obevakade i säkrade utrymmen.

11 Kommunikation
11.1

WAN

De WAN-anslutningar som finns kopplade till Borgholms kommuns nätverk
ska finnas dokumenterade.

11.2

LAN

Borgholms kommuns LAN och dess nätverksenheter ska finnas
dokumenterade.

11.3

Fjärraccess/VPN

Se dokument Riktlinjer för distansarbete.

11.4

Brandvägg

Rutin för kontroll av eventuell onormal aktivitet i brandväggsloggarna samt
med vilken intervall och på vilka villkor detta ska kontrolleras ska finnas
dokumenterad.

12 Spamhantering
E-post ska filtreras för att hindra att SPAM och skadlig kod når mottagarna.
En sammanställning av stoppade SPAM skickas till mottagarna varje dag.
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13 Åtkomsträttigheter - användare
13.1

Användarkonton

Användarkonton skapas automatiskt från den information som finns i
kommunens PA-system. IT-avdelningen tar emot beställningar av konton till
konsulter som inte finns med i PA-systemet. Beställningen ska komma från
närmast berörd chef. Behörighet till de verktyg och system en användare
ska ha tillgång till sätts automatiskt eller enligt gällande rutin av
systemförvaltaren. Denna rutin ska finnas dokumenterad. Användarkonton
för externa konsulter, vikarier och projektanställda ska tidsbegränsas.

13.2

Val av lösenord

För lösenord gäller att det ska:


Vara minst åtta tecken långt.



Inte innehålla personlig information.



Bestå av en blandning av tecken ur minst tre av dessa fyra kategorier:
o stora bokstäver (A – Z)
o små bokstäver (a - z)
o siffror (0 - 9)
o specialtecken ( ! " # $ ' ( ) * , - . / [ \ ] ^ _ ` { | } ~ : ; < = > @ )



Inte återanvändas.

Lösenordet i det interna nätverket ska bytas var 360 dag. I helpdeskärenden
där användaren behöver få ett nytt lösenord gäller följande:


Användaren måste byta lösenord vid första inloggning med
ett tillfälligt lösenord.



Helpdesk ger ut ett tillfälligt lösenord om personen kan
identifiera sig.

14 Loggning och spårbarhet
14.1

Övervakning

Loggning av aktivitet i informationssystem kan göras för att kunna spåra
vem som har gjort vad. Vilka system som övervakas ska finnas
dokumenterat.

14.2

Logghantering

Loggar ska gallras enligt beslutade gallringsregler. För informationssystems
loggar ska systemägare besluta:


Vad som ska loggas.



Hur ofta de ska analyseras.



Vem som ansvarar för analyser av dem.
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Hur de ska förvaras.

Detta beslut ska sedan dokumenteras.
En grundläggande säkerhetsloggning ska omfatta:


Användaridentitet.



Godkänd inloggning.



Utloggning.



Datum och klockslag.



IP-adress.

Av andra skäl kan ytterligare uppgifter behöva loggas såsom:

14.3



Händelse samt om händelsen utförts eller inte.



Misslyckade inloggningsförsök



Behörighetstilldelningar och förändringar av behörighet.

Logganalys

Det ska finnas dokumenterade rutiner för analys av loggar.

15 Säkerhetskopiering – Intervall och omfattning
Systemförvaltare beslutar i samråd med driftsansvarig tekniker hur
informationen ska säkerhetskopieras. Dokumentation ska finnas över varje
systemförvaltares beslut avseende:


Vilken information som ska omfattas av säkerhetskopiering,



intervall för säkerhetskopiering,



hur många generationer säkerhetskopior som ska finnas,



hur säkerhetskopior ska förvaras,



om vissa säkerhetskopior ska förvaras på plats geografiskt skild från
driftstället,



när kontroll av säkerhetskopiornas läsbarhet ska genomföras (dock
minst en gång per år) ska finnas.

16 Hantering av datamedia
16.1

Val av media

Regler som ska gälla vid val av datamedia och vad dessa ska användas till,
till exempel band för säkerhetskopiering eller krypteringsbara USB-minnen,
ska finnas.

16.2

Klassning

Datamedia som lagrar information ska klassas enligt Borgholms kommuns
klassningsmodell. Se InfoSäk K.
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Förvaring

Regler för hur datamedia ska förvaras beroende på informationsklassning
samt regler för vilka förvaringstider som gäller för olika media ska finnas.

16.4

Avveckling

Datamedia ska raderas enligt certifierad metod. Går inte det ska det
förstöras.

17 Drift- och övervakningssystem
Ett drift-/övervakningssystem ska finnas för att på ett effektivt sätt övervaka
servrar samt installera programvara och uppdateringar på distans samt
övervaka att operativsystemet, antivirusklienten och övriga applikationer är
uppdaterade. För helpdesk ska även ett system för fjärraccess för att kunna
ta över en användares dator finnas.

18 Kontinuitetsplan
Varje verksamhet ansvarar för sin kontinuitetsplanering.
En kontinuitetsplan för IT-avdelningen ska innehålla återstartsplaner och
annan information som behövs om en allvarlig störning skulle inträffa.
Grunden till kontinuitetsplanen utgörs av en risk- och sårbarhetsanalys.
I kontinuitetsplanen ska det finnas identifierat vilka system som för
verksamheten är mest kritiska och i vilken ordning dessa ska återstartas. En
kontinuitetsplan ska minst innehålla:


Organisation och ledning.



Återstartsrutiner och plan för återstart av system.



Rutiner för reservdrift och inkoppling av reservkraft.



Alternativt driftställe.



Inventarielista och licenser.



Kontaktuppgifter.



Manuella reservrutiner.



Hur man ska gå tillväga för att aktivera planen.



Testplan.



Krisarbetsplats för åtkomst till datorhall.

19 Incidenthantering
19.1

Uppdatering av antivirusprogram

Antivirusprogrammet uppdateras automatiskt så snart programmet känner
av att datorn är ansluten till Borgholms kommuns interna nätverk eller
Internet.
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Åtgärder för spårning av incidenter

En skriftlig rutin för genomgång av loggar och trender samt oväntade
händelser i systemen i händelse av en incident ska finnas.

19.3

Förebyggande åtgärder

Rutin för säkring av data, spårning av källa och säkring av eventuellt
bevismaterial ska finnas. IT-avdelningen ska jobba för att förebygga och
motverka att incidenter inträffar samt att eventuella incidenter inte upprepas.

19.4

Dokumentation av inträffade incidenter

Incidenter ska i samtliga fall dokumenteras i syfte att snabbt kunna åtgärda
liknande incidenter om de skulle inträffa igen. Om incidenten har orsakats
av en hackerattack utifrån eller att någon användare internt har orsakat
incidenten i illasinnat syfte se punkt 19.5 nedan. Om incidenten har inträffat
av driftmässiga orsaker ska anledningen till detta dokumenteras i syfte att
undvika liknande problem i framtiden. Se punkt 19.6 nedan för rutiner kring
hanteringen av driftavbrott.

19.5

Rutiner för hantering av säkerhetsincidenter

När en anmälan kommit in om att en eventuell säkerhetsincident har
inträffat eller om en incident på annat sätt har upptäckts ska loggar
analyseras enligt punkt 14.3 ovan i syfte att säkerställa vilket/vilka
användarkonton som varit aktuella alternativt om det är ett externt angrepp.
Därefter ska en utredning göras i syfte att säkerställa om t.ex.
information/data har ändrats och som minst innehåller svar på följande
frågor:


Om det varit ett intrång eller försök till intrång



Om brott mot lagstiftning och/eller internt regelverk har begåtts



Om incidenten orsakat eller hade kunnat orsaka betydande avbrott och
störningar



Konsekvenser och förslag till åtgärder.

19.6

Rutiner för hantering av driftavbrott

Om ett driftavbrott har uppstått där orsaken inte är kopplad till ett angrepp
mot det aktuella systemet/nätverksresursen ska orsaken till avbrottet
undersökas så snabbt som möjligt med de resurser som finns tillgängliga
och med hjälp av dokumentation av eventuella tidigare inträffade och
liknande avbrott.

20 Systemhantering
20.1

Underhåll/-utveckling

En sammanställning av tidpunkter för systemunderhåll ska finnas. Syftet
med detta är att undvika att systemunderhåll görs vid tidpunkter då
verksamheten är extra beroende av sina system. Systemförvaltare ska
tillsammans med driftsansvarig tekniker jobba för att hålla systemen
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uppdaterade samt rapportera förbättringar till systemleverantören för att
bidra till utvecklingen av systemen.

20.2

Avveckling

När det är beslutat att ett system ska avvecklas ska systemägare i samråd
med driftsansvarig tekniker se till att avvecklingen sker på ett säkert sätt och
att information raderas från datamedia som har använts för systemet.

20.3

Utveckling

Vid upphandling av informationssystem ska informationssäkerheten
integreras redan i designstadiet av hur implementeringen av det nya
systemet ska utföras. Den generella driften av Borgholms kommuns nätverk
och de olika verksamheternas informationssystem ska genomsyras av en
balans mellan säkerhet, funktionalitet och ekonomi.

21 Dokumentation
Ansvaret för innehållet i denna instruktion samt dokumentation av rutiner
enligt denna instruktion ägs av IT-chefen.
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1.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Borgholm kommun har PwC granskat
säkerheten avseende externt och internt dataintrång, främst i form av interna riktlinjer
och styrdokument. Revisionsfrågan för granskningen är:
Är kommunstyrelsens styrmodell för området IT- och informationssäkerhet
ändamålsenlig utifrån den typ av informationstillgångar som verksamheten hanterar?
Efter genomförd granskning är vår bedömning att det finns utrymme för förbättring inom
området för IT- och informationssäkerhet. Vår bedömning grundar sig på de brister vi
noterat i kontrollmiljön utifrån definierade revisionsmoment (listas i avsnitt 2.4).
Vår primära rekommendation till den granskade verksamheten är att utse en ansvarig
person för att driva arbetet med informationssäkerhet i kommunen. Utan ett tydligt
formellt ansvar för informationssäkerhet kommer de aktiviteter som behöver genomföras
kopplat till rekommendationerna i denna rapport vara svåra att implementera i praktiken.
Vårt svar på revisionsfrågan huruvida kommunstyrelsens styrmodell för området IT- och
informationssäkerhet är ändamålsenlig utifrån den typ av informationstillgångar som
verksamheten hanterar, är att den ej är ändamålsenlig.
Vår bedömning grundar sig framförallt på att;


Det saknas styrande dokument inom området för IT-säkerhet. Det saknas även en
process för att regelbundet revidera styrande dokument.



Det saknas tydligt definierade roller och ansvarsområden för IT- och informationssäkerhetsområdet. I dagsläget saknas det en informationssäkerhetsansvarig
och det är inte tydligt definierat vem som är ansvarig för IT-säkerheten.



Det saknas en process för riskanalys inom området för IT- och informationssäkerhet. Det saknas även en process för att utvärdera risker kopplade till informationstillgångar för att utforma kontrollmiljön avseende IT-säkerhet.



Processen för tilldelning, borttag och ändring av behörigheter är ej dokumenterad.
Det saknas även dokumenterad process för att regelbundet granska behörigheter i
system och applikationer.



Det saknas en dokumenterad process för förändringshantering som tydliggör hanteringen av förändringar i system och applikationer.



Det saknas en tydlig definition och klassificering av incidenter mot IT- och informationssäkerhetsområdet.



Det saknas en plan för vilka utbildningar inom IT- och informationssäkerhet som
ska genomföras av medarbetarna.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Hanteringen av risker inom området för IT-och informationssäkerhet får allt större betydelse då verksamheter blir allt mer beroende av stöd från IT-system och tillgång till information för att utföra verksamhetskritiska funktioner och tjänster.
En effektiv och framgångsrik riskhantering av informationstillgångar i en verksamhet bygger på ett helhetstänkande och en fungerande styrmodell för styrning av området. Modellen
bör bygga på tydligt definierade roller och ansvarsområden, processer för informationsklassificering och inventering, rutiner för riskanalys samt ändamålsenlig övervakning av risker i
form av tekniska kontroller inom IT-säkerhet. Styrmodellen för området behöver även hantera aspekter av löpande utbildning av medarbetare för att informera om aktuella hot och
risker i den dagliga hanteringen av information i verksamheten.
Revisorerna bedömer utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys att det är relevant att granska
detta område.

2.2.

Syfte och Revisionsfråga

Syftet med granskningen är att utvärdera om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig IT- och informationssäkerhet.
Är kommunstyrelsens styrmodell för området IT- och informationssäkerhet ändamålsenlig utifrån den typ av informationstillgångar som verksamheten hanterar?

2.3.








2.4.

Revisionskriterier
Styrande dokument för området är tydligt definierade och implementerade i verksamheten.
Det finns tydligt definierade roller och tillhörande ansvarsområden definierade för
området.
Det finns rutiner och riktlinjer för informationsklassificering och inventering av
informationstillgångar.
Det finns en ändamålsenlig process för att löpande identifiera hot mot kommunens informationstillgångar.
Identifierade risker mot informationstillgångar hanteras i form av ändamålsenligt
implementerade kontroller för IT-säkerhet och övervakning.
Det finns rutiner för att hantera avvikelser mot området, samt nyckeltal för styrning samt kommunikationsvägar mot ledande personer.
Det finns rutiner för att utbilda medarbetare om risker och hot i hantering av information i verksamheten.

Revisionsmoment

Granskningen har inriktats mot följande moment:




Styrande dokument för området IT- och informationssäkerhet i relation till rekommenderade principer.
Organisation, roller, ansvarsfördelning och rapporteringsvägar i frågor rörande
IT- och informationssäkerhet.
Rutiner för att hantera risker relaterade till prioriterade hot mot informationstill-
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2.5.

gångar.
Utförda riskanalyser
Aktiviteter för inventering och klassificering av informationstillgångar.
Granskning av hur området för IT-säkerhet hanteras och utvecklas utifrån risk
och lärdom av incidenter och testas över tid.
Granskning av rutin för incidenthantering, definition av incidenter för området
samt nyckeltal för styrning.
Processer/aktiviteter/verktyg för utbildning av medarbetare.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens ansvarsområde.

2.6.

Metod

Inom ramen för granskningen har intervjuer genomförts med utvalda personer på Borgholms kommun, analys av dokumentation i form av styrande dokument, processbeskrivningar och arbetsrutiner samt analys av tekniskt skydd och fysisk granskning av serverhallar.
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3.

Iakttagelser, bedömningar och
rekommendationer

3.1.1.

Iakttagelser - Styrande dokument för området är tydligt definierade och implementerade i verksamheten

Det saknas styrande dokument som exempelvis IT-säkerhetspolicy samt
rutinbeskrivningar inom området för behörighetsadministration och
förändringshantering. Det pågår ett arbete med att ta fram dessa dokument. Det finns
styrande dokument som ej reviderats sedan år 2005. Vidare saknas en process för att
regelbundet revidera styrande dokument inom området för IT- och informationssäkerhet.
IT-verksamheten i Borgholms kommun bedrivs i samverkan med Mörbylånga kommun.
Det finns ett samverkansavtal som beskriver hur arbetet mellan kommunerna fördelas
och hur kostnad för IT ska fördelas. Det finns styrande dokument i form av IThandböcker som beskriver roller och ansvar, IT-organisationen samt en säkerhetspolicy.
Dokumenten är från år 2005, och har ej reviderats sedan dess.
Det finns en formell IT-strategi samt informationssäkerhetspolicy som är antagna av
kommunfullmäktige i mars 2018. IT-strategin beskriver kommunens övergripande
inriktning avseende IT-driften och hänvisar även till informationssäkerhetspolicyn som
tar upp grundläggande mål med informationssäkerhetsarbetet samt definition av
informationssäkerhet, informationstillgång, organisation, roller och ansvar.

3.1.2.

Bedömning och rekommendationer

Avsaknad av styrande dokument inom IT-säkerhet ökar risken att styrning inom området
ej sker ändamålsenligt. Baserat på identifierade brister bedöms granskningsområdet för
styrande dokument att ej fungera ändamålsenligt.
Vi rekommenderar Borgholms kommun att vidta följande åtgärder;


Styrmodellen för området IT-säkerhet bör dokumenteras.



Färdigställa och formellt anta de påbörjade riktlinjerna och policydokumenten,
samt revidera befintliga styrande dokument.

 Etablera en process för att revidera befintliga styrande dokument inom IT- och informationssäkerhetsområdet för att förhindra att dokument blir inaktuella.

3.1.3.

Iakttagelser - Det finns tydligt definierade roller och tillhörande
ansvarsområden definierade för området

Det finns styrande dokument, IT-handböcker, som beskriver organisation, roller och
ansvarsområden för IT- och informationssäkerhetsområdet. Dokumenten är från år 2005
och har ej reviderats sedan dess. Vidare är inte alla rollbeskrivningar implementerade i
verksamheten. Det pågår ett arbete med att fram nya IT-handböcker. Det saknas
dokumentation som beskriver rapporteringsvägar inom området.
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I informationssäkerhetspolicyn, som är antagen i mars 2018, nämns även här
organisation, roller och ansvar. Här beskrivs att IT-chefen innehar det operativa ansvaret
att uppfylla de krav som verksamheten ställer på den tekniska IT-infrastrukturen. Det
beskrivs inte tydligt vem som har ansvaret för IT-säkerheten. Vidare nämns
informationssäkerhetssamordnaren som övergripande ansvarig för att strategiskt leda,
utveckla och samordna informationssäkerhetsarbetet. Det saknas en person som tilldelats
denna roll i Borgholms kommun. Det finns en informations- och säkerhetschef som är
anställd av Ölands kommunalförbund, som Borgholms kommun kan avropa konsultation
i frågor avseende IT- och informationssäkerhet.

3.1.4.

Bedömning och rekommendationer

Nuvarande organisation kopplad till ansvar för IT- och informationssäkerhet bedöms inte
vara tillräcklig för att hantera kraven på området, beaktat verksamhetens storlek samt den
typ av informationstillgångar som hanteras. Vidare saknas tydligt definierade roll- och
ansvarsbeskrivningar inom området för IT-säkerhet. Baserat på identifierade brister bedöms revisionskriteriet för roller och tillhörande ansvarsområden att delvis fungera
ändamålsenligt.
Vi rekommenderar Borgholms kommun att vidta följande åtgärder;


Tillsätta ansvariga personer inom området för IT- och informationssäkerhet för att
leda och samordna arbetet med IT- och informationssäkerhet.



Formulera tydliga roll- och ansvarsbeskrivningar samt implementera dessa.



Färdigställa påbörjad revidering av IT-handböckerna samt inkludera beskrivning
av rapporteringsvägar i frågor rörande IT- och informationssäkerhet.

3.1.5.

Iakttagelser - Det finns rutiner och riktlinjer för informationsklassificering och inventering av informationstillgångar

Det saknas en rutin för inventering och klassificering av informationstillgångar. Noterat
är att verktyget KLASSA har använts för ett av kommunens system för att säkerställa att
informationstillgångar hanteras ändamålsenligt utifrån övergripande mål med
informationssäkerhet så som sekretess, riktighet och tillgänglighet. Det är endast gjort för
ett system och det finns ingen plan för att utföra detta för fler system i dagsläget. Vidare
saknas det en tydlig och dokumenterad koppling mellan resultatet av den genomförda
analysen och styrningen av IT- och informationssäkerhetsområdet, med avsikt att
etablera kontroller och insatser utefter identifierade risker och hot.
I samband med arbetet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har
informationstillgångar inventerats och registrerats i ett system som heter Draftit. Det
saknas en process för att upprätthålla och revidera detta arbete.

3.1.6.

Bedömning och rekommendationer

Avsaknad av rutin för klassificering och inventering informationstillgångar medför stor
risk att kravställning av kontrollmiljön för IT-säkerhet blir ad-hoc vilket kan innebära att
investeringar i tekniskt skydd genomförs relaterat till icke prioriterade riskområden. Vidare finns det risk att kritiska informationstillgångar har bristande tekniskt skydd. Detta
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kan leda till brister avseende tillgänglighet, riktighet och sekretess av informationstillgångar. Baserat på identifierade brister bedöms revisionskriteriet för rutiner och riktlinjer
för informationsklassificering och inventering av informationstillgångar att ej fungera
ändamålsenligt.
Vi rekommenderar Borgholms kommun att vidta följande åtgärder;


Implementera rutin för klassificering utifrån risk av informationstillgångar som
syftar till att identifiera vilka som är kritiska IT-tjänster.



Implementera en rutin för att upprätthålla och revidera arbetet med inventering
av informationstillgångar.

3.1.7.

Iakttagelser - Identifierade risker mot informationstillgångar
hanteras i form av ändamålsenligt implementerade kontroller
för IT-säkerhet och övervakning

Det saknas en process för att utvärdera risker kopplade till informationen som hanteras i
olika system samt anpassa kontrollmiljön för IT-säkerheten utifrån risknivå per informationstillgång. Det förekommer övervakning av servrar och nätverk men det saknas en underliggande riskanalys som ska ligga till grund för var och på vilket sätt övervakning ska
ske.
Det finns informella rutiner och processer för tilldelning, borttag och ändring av behörigheter, vilka inte är dokumenterade. Det saknas kontroller som säkerställer att befintliga
behörigheter är korrekta över tid, som exempelvis periodvis granskning av behörigheter
eller periodvis granskning av användaraktiviteter. I dagsläget hanteras behörighetsadministrationen i en process som kontrolleras genom det egenutvecklade dokumentationsoch ärendehanteringsprogrammet Indoc. I samband med det årliga budgetarbetet sker en
informell kontroll av användarkonton för att säkerställa att kommunen betalar för rätt
antal användarkonton.
Förändringar i system initieras oftast från systemförvaltaren som informerar ITavdelningen om förändringen. Processen för förändringshantering är informell och ej dokumenterad. Förändringar i källkod, som främst sker i Indoc, ska godkännas av IT-chefen
innan de produktionssätts. Processen är ej dokumenterad. Vidare finns det ett starkt personberoende avseende det egenutvecklade systemet Indoc, vilket medför stora risker då
Indoc används som ett centralt system för styrning och administration.
Det sker idag inga återläsningstester av backuper på regelbunden basis på grund utav resursbrist. Vidare saknar backuphanteringen en underliggande behovsanalys som ställer
krav på nivå och intervall för backuper av olika system. Övervakningen av integrationer
mellan olika system sker via övervakningssystemet SNMPc vilka dokumenteras i Indoc.
Det finns dock integrationer som kan fallera utan att larm skickas. En övervakningstjänst
för kommunens servrar är inköpt och tillhandahålls av Atea, som främst avser servrarnas
upptid.

3.1.8.

Bedömning och rekommendationer

Avsaknad av en formell rutin för att utvärdera risker kopplade till information som hanteras i olika system ökar risken att kontrollmiljön för IT-säkerhet ej fungerar ändamålsenOktober 2018
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ligt. Detta kan resultera i permanent förlust av kritiska informationstillgångar. Vidare
medför avsaknad av en process för kartläggning av interna och externa hot mot informationstillgångar att det saknas förutsättningar för att sätta upp en ändamålsenlig kontrollmiljö för övervakning av IT-säkerhetskontroller.
Avsaknad av en formell process för behörighetsadministration samt periodisk uppföljning
av behörigheter, medför en risk att tilldelade behörigheter ej är i linje med användares
faktiska roll i verksamheten. Detta kan medföra att tidigare anställda har kvar sina behörigheter både i nätverket och på applikationsnivå vilket i sin tur kan leda till otillbörlig
åtkomst till känslig information och kritiska aktiviteter i system och applikationer.
Avsaknad av en formell process för förändringshantering medför risk att förändringar i
system och applikationer görs utan formell testning och godkännande. Slutligen föreligger
risk för driftsstörningar i IT-miljön i händelse av en säkerhetsincident, genom avsaknad
av supporterande processer samt otillräcklig övervakning av larm, backuper, schemalagda
jobb och återläsningar. Baserat på identifierade brister bedöms revisionskriteriet för implementerade kontroller för IT-säkerhet och övervakning att ej fungera ändamålsenligt.
Vi rekommenderar Borgholms kommun att vidta följande åtgärder;


Implementera en formell rutin för att utvärdera risker kopplat till informationstillgångar som grund för att kravställa kontrollmiljön för IT-säkerhet.



Formalisera och dokumentera processen för administration av behörigheter i system och applikationer. Inkludera kontroller för tilldelning, förändring, borttag
samt periodvis granskning av behörigheter.



Formalisera och dokumentera processen för förändringshantering i system och
applikationer som inkluderar dokumentation av initiering, testning och godkännande av förändringar.



Implementera en rutin för att regelbundet genomföra återläsning av backuper i
syfte att säkerställa att backuper för system fungerar.

3.1.9.

Iakttagelser - Det finns en ändamålsenlig process för att löpande
identifiera hot mot kommunens informationstillgångar

Det saknas dokumenterade riktlinjer för hur riskanalyser ska genomförs inom området
för IT- och informationssäkerhet. Vidare saknas en process för att proaktivt genomföra
sårbarhetsanalyser och test av överbelastningsattacker i syfte att identifiera svagheter i
tekniskt skydd samt ge beslutsunderlag för hantering av olika typer av informationstillgångar samt anpassning av kontrollmiljön.

3.1.10.

Bedömning och rekommendationer

Avsaknad av dokumenterade riktlinjer för riskanalys medför att hot mot kommunens informationstillgångar ej identifieras och hanteras. Vidare medför en avsaknad av en rutin
för att genomföra sårbarhetsanalyser att ny teknologi och mjukvara ej hanteras ändamålsenligt, samt att utvärdering av identifierade sårbarheter ej bidrar till kontinuerlig
förbättring av IT-miljön. Baserat på identifierade brister bedöms revisionskriteriet avseOktober 2018
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ende en ändamålsenlig process för att löpande identifiera hot mot kommunens informationstillgångar, att ej fungera ändamålsenligt.
Vi rekommenderar Borgholms kommun att vidta följande åtgärder;


Implementera dokumenterade riktlinjer för riskanalys av informationstillgångar
för att rätt kravställning av kontrollmiljön för IT-säkerhet kan göras för att säkerställa tillgänglighet, riktighet och sekretess av informationstillgångar.



Implementera riktlinjer för riskanalys för att identifiera och hantera händelser
vilka kan utgöra incidenter mot informationssäkerheten.



Implementera riktlinjer för att proaktivt testa IT-miljön och kritiska IT-tjänster för
sårbarheter över tid.

3.1.11.

Iakttagelser - Det finns rutiner för att hantera avvikelser mot
området, samt nyckeltal för styrning samt kommunikationsvägar mot ledande personer

Det saknas en dokumenterad rutin för incidenthantering inom området för IT- och informationssäkerhet. Det saknas en tydlig beskrivning samt klassificering av incidenter.
Detta ökar risken att anställda inte vet när en incident har inträffat. Vidare medför detta
att incidenter med hög risk ej hanteras ändamålsenligt.
Systemet Indoc är kommunens ärendehanteringssystem. Ärenden i sin tur kan vara kopplade till incidenter men vilka dokumenteras i Word. I dagsläget saknas definierade nyckeltal etablerade inom området för IT- och informationssäkerhet till grund för styrning och
kontinuerlig förbättring av området. Det finns etablerade nyckeltal för att hantera kostnaderna av IT mellan Borgholms och Mörbylånga kommun.
Det saknas en formell process för att löpande dokumentera och följa upp inträffade incidenter i syfte att identifiera mönster, förebygga problem och uppdatera tekniskt skydd.
Vidare saknas det även en formell process för hur kommunikation avseende frågor gällande IT- och informationssäkerhet ska ske mot ledande personer.
IT-chefen gör en personlig bedömning över vilka incidenter som klassificeras kritiska.
Dessa dokumenteras och skickas till kommunchef samt berörd förvaltningschef. Det saknas dokumenterad process för hur identifierade incidenter ska kommuniceras till ledande
personer.

3.1.12.

Bedömning och rekommendationer

Avsaknad av en formell process för att dra lärdom av inträffade incidenter över tid medför
att likartade incidenter inte identifieras och hanteras i tid, vilket kan leda till oönskade
avbrott i system och applikationer. Vidare medför detta att processen för att hantera incidenter är mer reaktiv än proaktiv och att utveckling av kontrollmiljön för IT-säkerhet inte
sker baserat på identifierade risker samt inträffade incidenter. Baserat på identifierade
brister bedöms revisionskriteriet avseende rutiner för att hantera avvikelser mot området,
nyckeltal för styrning samt kommunikationsvägar mot ledande personer, att ej fungera
ändamålsenligt.

Oktober 2018
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Vi rekommenderar Borgholms kommun att vidta följande åtgärder;


Implementera en process för att löpande utvärdera inträffade säkerhetsincidenter
med avsikt att dra lärdom från dessa och uppdatera tekniska försvarsmekanismer.
Den formella processen bör inkludera dokumentationskrav av möten och utvärderingar samt åtgärder som har vidtagits. En formell process för incidenthantering
är även en viktig förutsättning för att verksamheten kontinuerligt ska lära sig av
tidigare erfarenheter och ständigt arbeta med att förbättra sin förmåga i att hantera hot relaterade till IT- och informationssäkerhet.



Dokumentera incidenter och tillhörande lösningar i ärendehanteringsprogrammet
för att lättare möjliggöra arbetet med nyckeltal för styrning. Definiera relevanta
nyckeltal inom området för IT- och informationssäkerhet som ligger till grund för
styrning och kontinuerlig förbättring av området.



Tydliggöra definition av händelser vilka utgör incidenter. Detta är viktigt för att
verksamheten ska veta när en händelse utgör en incident och kan rapportera händelsen. Vidare är det viktigt för att kontrollmiljön för IT-säkerhet samt övervakning av IT-miljön till stor del baseras på vad som utgör incidenter.

3.1.13.

Iakttagelser - Det finns rutiner för att utbilda medarbetare om
risker och hot i hantering av information i verksamheten

Det saknas en formell process för att utbilda nya och befintliga medarbetare inom området för IT- och informationssäkerhet. För personer på IT-avdelningen finns en individuell
plan för varje medarbetare som är överenskommen med IT-chefen.
Det har distribuerats webbaserade utbildningar inom området för IT- och informationssäkerhet till samtliga medarbetare i kommunen, så kallade ”Junglemap NanoLearnings”.
Det saknas ett intranät i kommunen som skulle kunna användas för att informera medarbetare i pågående hot mot kommunens IT-miljö, exempelvis vid virusmejl.

3.1.14.

Bedömning och rekommendationer

Avsaknad av dokumenterade riktlinjer för vilka utbildningar som medarbetare ska genomföra inom området för IT- och informationssäkerhet medför ökad risk avseende hantering av informationstillgångar. Baserat på identifierade brister bedöms revisionskriteriet att det finns rutiner för att utbilda medarbetare om risker och hot i hanteringen av
information i verksamheten, att ej fungera ändamålsenligt.
Vi rekommenderar Borgholms kommun att vidta följande åtgärder;


Formalisera processen för utbildning av medarbetare för att säkerställa att medarbetare genomgår den utbildning som krävs för att hålla en god nivå avseende hanteringen av information. Processen bör omfatta introduktion för nyanställda samt
kontinuerlig och aktuell utbildning för de befintliga medarbetarna.
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4.

Revisionell bedömning

Revisionsfrågan för granskningen är:
Är kommunstyrelsens styrmodell för området IT- och informationssäkerhet
ändamålsenlig utifrån den typ av informationstillgångar som verksamheten hanterar?
Vårt svar på revisionsfrågan är att kommunstyrelsens styrningsmodell för området IToch informationssäkerhet ej är ändamålsenlig, utifrån den typ av
informationstillgångar som verksamheten hanterar.
Efter genomförd granskning är vår bedömning att det finns omfattande behov av
förbättringsinsatser. För redogörelse av vår detaljerade bedömning av uppfyllnadsgrad för
kontroller inom respektive revisionsmoment, se Appendix 1.

2018-10-16

Uppdragsledare
Lisa Åberg
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Appendix 1: Bedömning av uppfyllnadsgrad
Nedan följer en sammanställning över PwC’s bedömning av uppfyllnadsgrad för
kontroller inom respektive revisionsmoment;
Revisionsmoment

Borgholms kommun

Moment 1

Ej uppfyllt

Finns styrande dokument för området IT- och informationssäkerhet
i relation till rekommenderade principer?
Moment 2

Delvis uppfyllt

Är organisation, roller, ansvarsfördelning och rapporteringsvägar
definierade i frågor rörande IT- och informationssäkerhet?
Moment 3

Ej uppfyllt

Vilka aktiviteter har utförts för inventering och klassificering av
informationstillgångar?
Moment 4

Ej uppfyllt

Hanteras risker mot informationstillgångar i form av
ändamålsenligt implementerade kontroller för IT-säkerhet och
övervakning?
Moment 5

Ej uppfyllt

Hur hanterar Borgholms kommun IT-säkerhet och utvecklas
utifrån risk och lärdom av incidenter som testas över tid?
Moment 6

Ej uppfyllt

Vilka rutiner för incidenthantering, definiering av incidenter samt
nyckeltal för styrning finns på plats?
Moment 7

Ej uppfyllt

Utbildas medarbetare om risker och hot i hantering av information
i verksamheten?
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum

Beteckning

2018-10-22

2018/242 112-112

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Till KS

Remiss – vigselförrättare 2019-2022
Förslag till beslut
att
ställa sig bakom att föreslå Gunilla Johansson som vigselförrättare under
perioden 2019-2022.
Ärendebeskrivning
Förfrågan har inkommit från tidigare vigselförrättare Gunilla Johansson om
hon kan få kvarstå som vigselförrättare även den här mandatperioden. 4 åren.
Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.
Bedömning
De tidigare vigselförrättare har föreslagits och nu även förordnats av
Länsstyrelsen som vigselförrättare.
Bedömningen är att även Gunilla Johansson ska föreslås som vigselförrättare
eftersom hennes namn föll bort vid föregående beslut.
Kommunledningskontoret

Jens Odevall
Kommunchef

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-88705

Telefax

e-mail / www

magdalena.Widell@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

Ert datum

1 (1)

.

2019-01-14

Er beteckning

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Kommunstyrelsen

Utse skolchef
Förslag till beslut
att

utse Helena Svensson till skolchef enligt Skollagen 2 kap §8a

Ärendebeskrivning
I Skollagen (2010:800) har en ändring gjorts i kapitel 2, som trädde i kraft 2019-0101. En ny paragraf har tillkommit, §8a.
Ur Skollagen:
Huvudmannens ansvar för utbildningen
8 § Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med
bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.
Skolchef
8 a § Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen
med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för
hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Lag
(2018:608).
Kommunfullmäktige är huvudman för utbildningen och behöver därför utse en skolchef för verksamheten.
Konsekvensanalys
Beslutet behöver tas för att Borgholms kommun ska följa de författningar som styr
skolans verksamheter.
Jens Odevall
Kommunchef

Helena Svensson
Utbildningschef

Skickas till
Kommunfullmäktige
Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-01-15

2015/26 009

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Clara Hoogland
Verksamhetsutvecklare

Till kommunstyrelsen

Komplettering av accentfärger till Borgholms grafiska profil
Förslag till beslut
att anta de framtagna förslagen till färger för att komplettera Borgholms grafiska profil.
Ärendebeskrivning
När den grafiska profilen för kommunen arbetades fram fanns förslag på färger, som
i sin tur utgick från den grafiska profil som utbildningsnämnden antog 2015, med logotypen Trygga barn växer här. Färgerna i förslaget till kommunens grafiska profil
var en blå basfärg (kallad himmel & hav), tre accentfärger (vårgrön, höstorange och
solgul) samt en mild grå komplementfärg (kallad kalksten). Vid antagandet av den
grafiska profilen (KS 150303 § 84) antogs aldrig accentfärgerna, varför den grafiska
profilen endast innehåller den blåa och den grå färgen.
Det har varit ett önskemål att kompletteringen av den grafiska profilen ska ta ett avstamp i en varumärkesplattform och en tydligare positionering och positionsformulering för Borgholms kommun. Eftersom arbetet med det är vilande, i väntan på beslut
om Öland en kommun finns det anledning att se över den grafiska profilen redan nu.
Det är en stor brist i kommunikationsarbetet att accentfärger saknas. Material, som
broschyrer, webbplats, annonser, inbjudningar och även tidningen KommunNytt
saknar ett enhetligt uttryck och får lite olika utseende från gång till gång.
Nu har arbetet med att lansera ett intranät för kommunens anställda åter gjort frågan
om färger högaktuell. För att bygga intranätet bör färgerna vara färdiga från början,
istället för att vi ska skapa färger, som sedan ska bytas ut. De färgval som görs i
verktyget för intranätet kan inte tas bort, nya kan endast läggas till. För att begränsa
mängden färger, ge intranätet en gemensam design och ett enhetligt utseende från
början bör färgerna vara bestämda innan.
Mediebyrån GoBrave uppdrogs i november 2018 att ta fram ett förslag på accentfärger för att komplettera den grafiska profilen. De tre accentfärgerna utgår från den ursprungliga gröna, röda och gula, för att fortsätta korrelera med utbildningsförvaltningens färger och knyta an till den tanke som fanns vid utarbetandet av kommunens grafiska profil. Färgerna gul, röd och grön har tagits fram i tre mildare varianter. Dessutom har ytterligare en komplementfärg lagts till. Färgerna har fått namnen
rödfibbla (orange), solvända (gul), enbuske (grön) och slottsruin (rödgrå).
Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

clara.hoogland@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Färgerna är mer naturnära, samtidigt som de kompletterar den redan antagna blå
och grå.
Med en komplett grafisk profil kan arbetet med varumärkesplattform starta på nytt,
när det blir aktuellt. Plattformen får då förhålla sig till den grafiska profilen, istället för
tvärtom.
Den grafiska profilen har uppdaterats med förslaget till färger, varför kommunstyrelsen får hela dokumentet för antagande och inte bara själva färgerna.
Beslutsunderlag
Designstudie GoBrave
Grafisk profil Borgholms kommun

Jens Odevall
Kommunchef

Clara Hoogland
Verksamhetsutvecklare
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Inledning
En grafisk profil är ett redskap för alla som arbetar med kommunikation av Borgholms
kommun. Genom att använda de riktlinjer profilen innehåller skapas en tydlig bild av
Borgholm som är lätt att känna igen.
En grafisk profil är inte någonting nytt. För Borgholms del finns det en dokumenterad
logotyp från 1877 och sedan har vi haft andra varianter genom åren. Kommunen har en
stolt historia där vårt slott under flera hundra år har varit en viktig symbol för Borgholm.
Nu tar vi ett nytt steg med en grafisk profil och de utmaningar som finns i framtiden.

Första dokumenterade
1877

Kopparstick från 1600-tal

3
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1982

Ny Svensk Vapenbok
utgiven 1992

Riksarkivet
2014
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Vårt nuvarande vapen, 2015
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Logotypen
Logotypen med vårt kommunvapen ska alltid användas när kommunen är avsändare.
Huvudlogotypen är en blå och vit vapensköld tillsammans med Borgholms kommun i
svart text. Logotypens utseende ska inte ändras och inga egna varianter får göras. Gamla
varianter av logotypen kan i vissa fall få leva vidare. Men när vi beställer nytt material ska
alltid original på den senaste logotypen användas.

Huvudlogotype

5

Grafisk profil
Borgholms kommun

281

Frizon
En frizon är viktig för att logotypen ska vara tydlig. Frizonen är det minsta utrymmet som
ska hållas fritt från text eller annan grafik. Enda undantaget är de logotyper som är kompletterade med förvaltningsnamn.

Storlek
Logotypen bör inte vara mindre än 10 mm hög och 30 mm bred eftersom den då blir svår
att uppfatta. Är tryckkvaliteten begränsad, exempelvis på textil kan logotypen behöva vara
större för att bli tydlig.

Logotypens marginal

10 mm

30 mm

Minsta storlek
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Alternativa logotyper
Logotypen kan även tryckas svart och negativ (vit på färgad platta). Den svarta varianten
används med fördel när tryckmöjligheterna är sämre eller när det inte finns möjlighet till
färgtryck. Den negativa varianten används när logotypen placeras på en färgplatta eller
exempelvis på en bild. Det är viktigt att det blir en tydlig kontrast mellan logotypen och bakgrunden. Den blå profilfärgen är lämplig att använda som färgplatta men även andra färger
kan fungera.
I vissa högtidliga fall kan den silverfärgade logotypen användas. Det kan vara i form av
skyltar, standar, diplom eller liknande. Om denna variant används ska den alltid tryckas med
korrekt silverfärg, dvs. den ska aldrig tryckas i grått och blått.
I undantagsfall kan även vapnet användas utan texten Borgholms kommun. Det kan handla
om flaggor, sigill eller andra symboler där texten Borgholms kommun inte behövs för att
man ska förstå sammanhanget.

Vit logotype

Svart logotype

Borgholms
kommun
Lyxvariant med silver

7
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Logotype med förvaltningsavsändare
Logotypen finns även i varianter med kommunens förvaltningar. Dessa används när det är
viktigt att behöva tydliggöra vilken förvaltning som är avsändare. Det får inte produceras
några andra varianter utan det är enbart färdiga original som ska användas.

Borgholms
kommun

Borgholms
kommun

Borgholms
kommun

Borgholms
kommun

KOMMUNLEDNING

SAMHÄLLSBYGGNAD

UTB I LDNI NG

SOC I A LFÖRVA LTN I N G

Logotype kompletterad med avsändare
Om det behöver tydliggöras vem som är avsändare till ett dokument eller liknande kan logotypen kompletteras. Namnet på enheten eller personen typograferas då utanför frizonen så
att texten linjerar vapnets vänsterkant. Om namnet går utanför logotypens högerkant är det
bättre att lägga det på två rader. Undvik alltför långa namn då det kan se klumpigt ut.

Arbetsutskottet för
utbildningsförvaltningen

Kommunchefen

Avsändaren typograferas i Univers/Arial
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Profilfärger
Borgholms kommun har en blå basfärg. Det är samma blå färg som finns i kommunvapnet.
Den blå färgen är vår viktigaste färg och den ska dominera det visuella intrycket.
Det är viktigt att rätt färger används och det är inte tillåtet att komplettera med några egna
varianter. Kontrollera alltid provtryck före godkännande av tryck. Tänk dock att olika papperskvaliteter och andra skiftande förutsättningar ger en del ofrånkomliga variationer. Det är
exempelvis stor skillnad på ett bestruket och ett obestruket papper. Olika kalibreringar i
skrivare och på skärmar kan också ge olika färgåtergivning.

Himmel & Hav
Basfärg

Kalksten
Komplementfärg

9
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Färgkoder
Färgkoderna nedan ska användas för att få bästa möjliga färgåtergivning. Fråga om du är
osäker på hur de ska användas. Det är inte tillåtet att skapa egna färger eller att göra om dem
till snarlika varianter. I vissa fall är det nödvändigt att ta fram riktiga förtryckta färgprover
för att jämföra med.

Basfärg

Komplementfärg

Himmel & Hav

Kalksten

C
100

M
50

Y
0

PMS 300 CP
HEX #006CB4
R
0

G
108

B
180

K
0

C
9

M
3

Y
9

K
9

PANTONE
Cool Gray 2 CP
HEX #D0D0CE
R
208

G
208

B
206

Pappersval
Vi rekommenderar Svanenmärkta Galerie Art Matt som profilpapper för externa trycksaker.
Det är tillåtet att använda andra papperskvaliteter men vår profil stärks om vi använder
samma papperskvalitet i så stor utsträckning som möjligt.
För arbetsmaterial använder vi vanligt kopieringspapper 80 g. När dokument skrivs ut för att
arkiveras ska de skrivas ut på enkelsidigt ISO-certifierat arkiveringsbeständigt papper (exempelvis Svenskt arkiv eller Prime Archival, 100 g). Vid undertecknande av handlingar som ska
arkiveras i original används penna ”Svenskt arkiv”. Vissa högtidliga dokument kan skrivas ut
på papper med linnestruktur.
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Bården
Vi använder en profilerande bård som ett grafiskt element. Bården innehåller vår profilfärg. Tjocklek och bredd på bården kan varieras till viss del men det är viktigt att den behåller sin grundform.
Bården placeras lämpligen i en ytterkant. I vissa fall kan den placeras på andra ställen men
grundtanken är att den ligger utfallande i en kant. Undvik att placera bården tillsammans
med färgfält i vår profilfärg eftersom färgerna då kommer att gå in i varandra.
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Typsnitt
För att skapa ett enhetligt ansikte utåt använder vi även en gemensam typografi i allt
kommunikationsmaterial.
Den externa typografin för trycksaker och webb omfattar allt som produceras av reklambyråer, tryckerier etc och som ska nå externa målgrupper. Baskerville och Univers finns inte
på alla datorer men kan ersättas av liknande typsnitt som Arial och Times.
Den interna typografin är främst avsedd att användas för intern produktion. Arial och
Times finns som standardtypsnitt på alla datorer.

Extern produktion (Trycksaker och webb)
RUBRIK

Univers 75 Black / Kursiv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö123456789
RUBRIK

Univers 65 Bold / Kursiv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
KAN ANVÄNDS STORT I RUBRIK

Univers 55 Roman / Kursiv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
Univers 55 Roman / Kursiv

KORTARE BRÖDTEXTER/BILDTEXTER

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
Univers 45 Light / Kursiv

KORTARE BRÖDTEXTER/BILDTEXTER

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
ITC New Baskerville Roman / Kursiv

LÄNGRE BRÖDTEXTER I TRYCK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
Typografi
Generellt knips text i Univers med -20 för att skapa mer flyt i texten. Det gäller båda rubriker
och brödtext.
-20

Praesent commodo cursus magna,
vel scelerisque nisl consectetur et.
13
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Intern produktion (Officepaketet)
RUBRIKER
Arial Bold / Kursiv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
Arial Regular / Kursiv

BRÖDTEXT/RUBRIKER

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
BRÖDTEXT

Times New Roman / Kursiv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Storlek på typsnitt
I extern produktion används Univers som rubrikstypsnitt och ITC Baskerville till längre
brödtexter. Tänk på att inte ha för liten storlek på brödtexten. Univers 9 eller 10 p samt
Baskerville 10 eller 11 p är ett bra riktmärke för minsta storlek.
För protokoll och skrivelser använder vi Arial 11 p. I tidigare protokoll har Verdana 10 p
använts och de kan fasas ut under en övergångsperiod.
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Logotypens placering
Logotypen ska i de allra flesta fall placeras i något av de fyra hörnen. Hur stor marginalen
ska vara beror på layout och storlek. Det är dock viktigt att det alltid finns en marginal till
kanten – minst lika stort som frizonen.

Borgholms
kommun

Borgholms
kommun

Borgholms
kommun

Borgholms
kommun

Logotypens placering i något av de fyra hörnen.

När logotypen är överordnad andra logotyper kan den dock placeras centrerad. Detta
bör enbart ske i dessa fall.

Borgholms
kommun
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Logohierarki
Ibland är vi avsändare tillsammans med andra aktörer. I dessa fall ska alltid huvudlogotypen
användas. Huvudprincipen är att den primära avsändaren står överst och är störst. Vid flera
likvärdiga avsändare ställs dessa på samma nivå och i samma storlek. I vissa fall kan det vara
bättre att typografera underordnade avsändare för att undvika för många logotyper vilket
kan ge ett rörigt intryck.

Borgholms
kommun

Borgholms
kommun

Borgholms
kommun
Mörbylånga kommun · Kalmar kommun · Regionförbundet Kalmar län · Riksantikvarieämbetet
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Avsändare i trycksaker och webb
När logotypen kompletteras med avsändaruppgifter kan de läggas till höger eller under
logotypen. De ska inte placeras närmare än frizonen.

Box 52 387 21 Borgholm
Tel 0485-880 00
webbplats borgholm.se

Box 52 387 21 Borgholm · Tel 0485-880 00 · webbplats borgholm.se

Sidfot för e-post
Med vänlig hälsning
Namn Efternamn
Stabschef, Utbildningsförvaltningen
Borgholms kommun
Tel direkt: 0485-880 00, Mobil: 070-000 00 00
Postadress: Box 500, 387 01 Borgholm
Besöksadress: Tullgatan A-huset, Borgholm
namn.efternamn@borgholm.se www.borgholm.se

Sidfoten kan användas med eller utan logotype. Om logotypen är med läggs den längst ner.
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Start
20 dec!
cursus commodo, tor
tor mauris condiment
um nibh, ut fermentum
massa justo sit amet
risus. Vivamus sagittis
lacus vel augue laoreet

Grafiskt element
En puff används när man vill profilera något eller lyfta fram ett budskap lite extra. Vi har en
puff som är inspirerad av slottets fönster. Den kan fyllas med viktig information. Det ska inte
vara för mycket text i puffen och det får inte förekomma för många puffar på samma ställe.
Puffen används i någon av våra profilfärger och den kan vridas åt olika håll. Normalt är den
dock rakt placerad och ska inte tippas.

Start 20 dec!
Pellentesque
sem lacquam

Start 20 dec!
Pellentesque
sem lacquam
Start
20 dec!

Start 20 dec!
cursus commodo, tortor mauris condimentum
nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing

Start
20 dec!

Start
20 dec!
cursus commodo, tortor mauris
condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet
risus. Vivamus sagittis lacus vel
augue laoreet rutrum faucibus
dolor auctor. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur
adipiscing
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Regler för det grafiska elementet
Puffen utgår från en cirkel som kombineras med en
pratbubbla. Det finns färdiga filer som kan användas
för att ta fram original.
Starta så här…

… och runda kanterna

Rundning
I detta exempel är elementet 30 mm och har en
rundning på 4 mm.

Storlek
För att puffen ska behålla sin identitet
som ett fönster ska den hålla sig inom
vissa proportioner. Ett bra riktmärke
är att den inte ska vara mindre än
cirkelns form och inte större än två
cirklar.
Minsta rekommenderade
storlek

Start
20 dec!
cursus commodo,
tortor mauris condi
mentum nibh, ut fer
me ntum massa just

Marginal för text
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storlek

Text
Lägg inte för mycket information i puffen och se
alltid till att det finns en marginal till ytterkanten.
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Exempel mapp
Borgholms
kommun

Borgholms
kommun
Box 52 387 21 Borgholm · Tel 0485-880 00 · Fax 0485-129 35 · webbplats borgholm.se

Mapp baksida

Mapp framsida

Mapp insida med blå flik och färgplattor

Borgholms
kommun

Borgholms
kommun

Exempel framsida på broschyr och färgplattor
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Exempel broschyr
Borgholms
kommun

Pellentesque sem
lacquam venenatis
Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Praesent commodo cursus
magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.
Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Sed posuere consectetur est at lobortis. Sed posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis lacus
vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

Mer på borgholm.se

Curabitur
blandit tempus

Borgholms
kommun

Exempel på baksida till broschyr

Exempel på framsida till broschyr

Consectetur cursus fringilla
Maecenas sed diam eget risus varius blandit
sit amet non magna. Praesent commodo cur sus magna, vel scelerisque nisl consectetur
et. Cras mattis consectetur purus sit amet
fermentum. Aenean eu leo quam. Pellen tesque ornare sem lacinia quam venenatis
vestibulum. Sed posuere consectetur est at
lobortis. Sed posuere consectetur est at lobor tis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet
rutrum faucibus dolor auctor.

Pellentesque
sem lacquam
venenatis
Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet
non magna. Praesent commodo cursus magna, vel
scelerisque nisl consectetur et. Cras mattis consec
tetur purus sit amet fermentum. Aenean eu leo quam.

-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gra vida at eget metus. Maecenas sed diam eget
risus varius blandit sit amet non magna. Cras
mattis consectetur purus sit amet fermentum.
Donec ullamcorper nulla non metus auctor

fringilla. Curabitur blandit tempus porttitor.
Morbi leo risus, porta ac consectetur ac,
vestibulum at eros. Donec id elit non mi porta
gravida at eget metus. Donec sed odio dui.
Vestibulum id ligula porta felis euismod sem per. Donec sed odio dui Maecenas sed diam
eget risus varius blandit sit amet non magna.
Praesent commodo cursus magna, vel scele
risque nisl consectetur et. Cras mattis conse
ctetur purus sit amet fermentum. Aenean eu
leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia
quam venenatis vestibulum. Sed posuere
consectetur est at lobortis. Sed posuere
consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis
lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor
auctor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gra vida at eget metus. Maecenas sed diam eget
risus varius blandit sit amet non magna. Cras
mattis consectetur purus sit amet fermentum.
Donec ullamcorper nulla non metus auctor
fringilla. Curabitur blandit tempus porttitor.
Morbi leo risus, porta ac consectetur ac,
vestibulum at eros. Donec id elit non mi porta
gravida at eget metus. Donec sed odio dui.
Vestibulum id ligula porta felis euismod sem per. Donec sed odio dui Maecenas sed diam
eget risus varius blandit sit amet non magna.
Praesent commodo cursus magna, vel scele
risque nisl consectetur et. Cras mattis conse
-

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec id elit non mi porta gravida at eget me
tus. Donec sed odio dui. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Donec sed odio dui Maecenas sed
diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisqu

-

Morbi leo risus
porta consectetur
Morbi leo risus, porta ac
consectetur ac, vestibulum
at eros. Donec id elit non mi
porta gravida at eget metus.
Donec sed odio dui. Vest ibulum id ligula porta felis
euismod semper. Donec sed
odio dui Maecenas sed diam
eget risus varius blandit sit
amet non magna. Praesent
commodo cursus magna, vel
scelerisqu

Consectetur cursus fringilla
Jens 9 år
Morbi leo risus, porta ac
consectetur ac, vestibulum
at eros. Donec id elit non mi

Emma 8 år
Morbi leo risus, porta ac
consectetur ac, vestibulum
at eros. Donec id elit non mi

Venenatis fusce vehi
Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Praesent commodo cursus magna, vel
scelerisque nisl consectetur et. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Aenean eu leo quam.
Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Sed posuere consectetur est at lobortis. Sed
posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gra vida at eget metus. Maecenas sed diam eget
risus varius blandit sit amet non magna. Cras
mattis consectetur purus sit amet fermentum.
Donec ullamcorper nulla non metus auctor

Pelletesque
sem som
venenatis
Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet
non magna. Praesent commodo cursus magna, vel
scelerisque nisl consectetur et. Cras mattis consec
tetur purus sit amet fermentum. Aenean eu leo quam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gra vida at eget metus. Maecenas sed diam eget
risus varius blandit sit amet non magna. Cras
mattis consectetur purus sit amet fermentum.
Donec ullamcorper nulla non metus auctor
fringilla. Curabitur blandit tempus porttitor.

-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta
gravida at eget metus. Maecenas sed diam
eget risus varius blandit sit amet non mag
na. Cras mattis consectetur purus sit amet
fermentum. Donec ullamcorper nulla non
metus auctor fringilla. Curabitur blandit
tempus porttitor.

Start
20 dec!

-

Start
20 dec!

vida at eget metus. Maecenas sed diam eget
risus varius blandit sit amet non magna. Cras
mattis consectetur purus sit amet fermentum.
Donec ullamcorper nulla non metus auctor
fringilla. Curabitur blandit tempus porttitor.
Morbi leo risus, porta ac consectetur ac,
vestibulum at eros. Donec id elit non mi porta
gravida at eget metus. Donec sed odio dui.
Vestibulum id ligula porta felis euismod sem per. Donec sed odio dui Maecenas sed diam
eget risus varius blandit sit amet non magna.
Praesent commodo cursus magna, vel scele
-

Aktiekapital

Reservfond

Fria reserver

Årets resultat

risque nisl consectetur et. Cras mattis conse
ctetur purus sit amet fermentum. Aenean eu
leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia
quam venenatis vestibulum. Sed posuere
consectetur est at lobortis. Sed posuere
consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis
lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor
auctor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gra vida at eget metus. Maecenas sed diam eget
risus varius blandit sit amet non magna. Cras

Summa
eget kapital

Belopp i kSEK

Belopp vid årets ingång
Vinstdisposition enligt beslut vid bolagsstämma
Utdelning

Utgående balans

60 000
0
0

17 000
0
0

0

0

60 000

17 000

1125 414
8 859

8 859
-8 859

170 273
0

-24 000

0

0

28 076

28 076

28 076

174 349

1110 273

-24 000

Adipiscing Sem Dolor
Maecenas sed diam eget risus varius blandit
sit amet non magna. Praesent commodo cur sus magna, vel scelerisque nisl consectetur
et. Cras mattis consectetur purus sit amet
fermentum. Aenean eu leo quam. Pellen tesque ornare sem lacinia quam venenatis
vestibulum. Sed posuere consectetur est at
lobortis. Sed posuere consectetur est at lobor tis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet
rutrum faucibus dolor auctor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gra vida at eget metus. Maecenas sed diam eget
risus varius blandit sit amet non magna. Cras

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec id elit non mi porta gravida at eget
metus. Donec sed odio dui. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Donec sed odio dui Maecenas
sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisqu

Pellentesque
sem lacquam
venenatis
Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non
magna. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl
consectetur et. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam
venenatis vestibulum. Sed posuere consectetur est at lobortis.
Sed posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis lacus
vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Donec sed odio dui. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Donec sed odio dui Maecenas sed
diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisqu

-

Adipiscing Sem Dolor
Maecenas sed diam eget risus varius blandit
sit amet non magna. Praesent commodo cur sus magna, vel scelerisque nisl consectetur
et. Cras mattis consectetur purus sit amet
fermentum. Aenean eu leo quam. Pellen tesque ornare sem lacinia quam venenatis
vestibulum. Sed posuere consectetur est at
lobortis. Sed posuere consectetur est at lobor tis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet
rutrum faucibus dolor auctor.

Årets resultat

Exempel på uppslag till broschyr

-

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac,
vestibulum at eros. Donec id elit non mi
porta gravida at eget metus. Donec sed
odio dui. Vestibulum id ligula porta felis
euismod semper. Donec sed odio dui Mae
cenas sed diam eget risus varius blandit sit
amet non magna. Praesent commodo cur
sus magna, vel scelerisque nisl consectetur
et. Cras mattis consectetur purus sit amet
fermentum. Aenean eu leo quam. Pellen
tesque ornare sem lacinia quam venenatis
vestibulum. Sed posuere consectetur est
at lobortis. Sed posuere consectetur est at

Moderbolagets förändringar i eget kapital

-

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non
magna. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl
consectetur et. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam
venenatis vestibulum. Sed posuere consectetur est at lobortis.
Sed posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis lacus
vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta
gravida at eget metus. Maecenas sed diam
eget risus varius blandit sit amet non mag
na. Cras mattis consectetur purus sit amet

lobortis. Vivamus sagittis lacus vel augue
laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

fermentum. Donec ullamcorper nulla non
metus auctor fringilla. Curabitur blandit
tempus porttitor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gra -

Pellentesque
sem lacquam
venenatis
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Start
20 dec!

fringilla. Curabitur blandit tempus porttitor.
Morbi leo risus, porta ac consectetur ac,
vestibulum at eros. Donec id elit non mi porta
gravida at eget metus. Donec sed odio dui.
Vestibulum id ligula porta felis euismod sem per. Donec sed odio dui Maecenas sed diam
eget risus varius blandit sit amet non magna.
Praesent commodo cursus magna, vel scele
risque nisl consectetur et. Cras mattis conse
ctetur purus sit amet fermentum. Aenean eu
leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia
quam venenatis vestibulum. Sed posuere
consectetur est at lobortis. Sed posuere
consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis
lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor
auctor.

Maecenas sed diam eget risus varius
blandit sit amet non magna. Praesent
commodo cursus magna, vel scelerisque
nisl consectetur et. Cras mattis consectetur
purus sit amet fermentum. Aenean eu leo
quam. Pellentesque ornare sem lacinia
quam venenatis vestibulum. Sed posuere
consectetur est at lobortis. Sed posuere
consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis
lacus vel augue laoreet rutrum faucibus
dolor auctor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Cras mattis consectetur purus sit amet
fermentum. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Curabitur blandit tempus porttitor.

Adipiscing Sem Dolor
Maecenas sed diam eget risus varius blandit
sit amet non magna. Praesent commodo cur sus magna, vel scelerisque nisl consectetur
et. Cras mattis consectetur purus sit amet
fermentum. Aenean eu leo quam. Pellen tesque ornare sem lacinia quam venenatis
vestibulum. Sed posuere consectetur est at
lobortis. Sed posuere consectetur est at lobor tis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet
rutrum faucibus dolor auctor.

Svetlana 7 år
Morbi leo risus, porta ac
consectetur ac, vestibulum
at eros. Donec id elit non mi

mattis consectetur purus sit amet fermentum.
Donec ullamcorper nulla non metus auctor
fringilla. Curabitur blandit tempus porttitor.
Morbi leo risus, porta ac consectetur ac,
vestibulum at eros. Donec id elit non mi porta
gravida at eget metus. Donec sed odio dui.
Vestibulum id ligula porta felis euismod sem per. Donec sed odio dui Maecenas sed diam
eget risus varius blandit sit amet non magna.
Praesent commodo cursus magna, vel scele
risque nisl consectetur et. Cras mattis conse
ctetur purus sit amet fermentum. Aenean eu
leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia
quam venenatis vestibulum. Sed posuere

consectetur est at lobortis. Sed posuere
consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis
lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor
auctor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gra vida at eget metus. Maecenas sed diam eget
risus varius blandit sit amet non magna. Cras
mattis consectetur purus sit amet fermentum.
Donec ullamcorper nulla non metus auctor
fringilla. Curabitur blandit tempus porttitor.

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac,
vestibulum at eros. Donec id elit non mi porta gravida at eget
metus. Donec sed odio dui. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Donec sed odio dui Maecenas
sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisqu
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Consecte

Maecenas sed diam eget risus varius blan
sit amet non magna. Praesent commodo
sus magna, vel scelerisque nisl consectetu
et. Cras mattis consectetur purus sit amet
fermentum. Aenean eu leo quam. Pellen
tesque ornare sem lacinia quam venenati
vestibulum. Sed posuere consectetur est
lobortis. Sed posuere consectetur est at lo
tis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoree
rutrum faucibus dolor auctor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta
vida at eget metus. Maecenas sed diam e
risus varius blandit sit amet non magna. C
mattis consectetur purus sit amet fermen
Donec ullamcorper nulla non metus auct

Pellentesque
sem lacquam
venenatis
Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet
non magna. Praesent commodo cursus magna, vel
scelerisque nisl consectetur et. Cras mattis consec
tetur purus sit amet fermentum. Aenean eu leo quam.

Morbi leo
tus. Done
diam ege

-

Rubrik i Univers 55 och brödtext i
Univers 55
Undvik Univers 45 vid negativ text

Exempel på bildcollage

Adipiscing

Maecenas sed diam eget risus varius blan
sit amet non magna. Praesent commodo
sus magna, vel scelerisque nisl consectetu
et. Cras mattis consectetur purus sit amet
fermentum. Aenean eu leo quam. Pellen
tesque ornare sem lacinia quam venenati
vestibulum. Sed posuere consectetur est
lobortis. Sed posuere consectetur est at lo
tis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoree
rutrum faucibus dolor auctor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta
vida at eget metus. Maecenas sed diam e
risus varius blandit sit amet non magna. C
mattis consectetur purus sit amet fermen
Donec ullamcorper nulla non metus auct

Pelletesque
sem som
venenatis
Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet
non magna. Praesent commodo cursus magna, vel
scelerisque nisl consectetur et. Cras mattis consec
tetur purus sit amet fermentum. Aenean eu leo quam.

-

Rubrik i Univers 65 och brödtext i
Univers 55
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Morbi leo risus
porta consectetur
Morbi leo risus, porta ac
consectetur ac, vestibulum
at eros. Donec id elit non mi
porta gravida at eget metus.
Donec sed odio dui. Vest ibulum id ligula porta felis
euismod semper. Donec sed
odio dui Maecenas sed diam
eget risus varius blandit sit
amet non magna. Praesent
commodo cursus magna, vel
scelerisqu

Consectet
Jens 9 år
Morbi leo risus, porta ac
consectetur ac, vestibulum
at eros. Donec id elit non mi

Emma 8 år
Morbi leo risus, porta ac
consectetur ac, vestibulum
at eros. Donec id elit non mi

Maecenas sed diam eget risus varius
blandit sit amet non magna. Praesent
commodo cursus magna, vel scelerisque
nisl consectetur et. Cras mattis consectetur
purus sit amet fermentum. Aenean eu leo
quam. Pellentesque ornare sem lacinia
quam
vestibulum.
Sed posuere
Rubrikvenenatis
i Univers
65 och
consectetur est at lobortis. Sed posuere
brödtext i Univers 45
consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis
lacus vel augue laoreet rutrum faucibus
dolor auctor.

Svetlana 7 år
Morbi leo risus, porta ac
consectetur ac, vestibulum
at eros. Donec id elit non mi

Venenatis fusce vehi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta
Rubrik
och sed diam
gravidaiatUnivers
eget metus.55
Maecenas
eget risus varius
blandit sit
amet non mag
brödtext
i Univers
45.
Cras mattis
Gåna.helst
inteconsectetur
under purus sit amet

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Praesent commodo cursus magna, vel
scelerisque nisl consectetur et. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Aenean eu leo quam.
Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Sed posuere consectetur est at lobortis. Sed
posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

9 p i brödtexter.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Cras mattis consectetur purus sit amet
fermentum. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Curabitur blandit tempus porttitor.

Rubrik i Univers 65 och brödtext i
Univers 45

Rubrik i Univers 65 och brödtext i
Univers 55

Consectetur cursus fringilla
Maecenas sed diam eget risus varius
blandit sit amet non magna. Praesent
commodo cursus magna, vel scelerisque
nisl consectetur et. Cras mattis consectetur
purus sit amet fermentum. Aenean eu leo
quam. Pellentesque ornare sem lacinia
quam venenatis vestibulum. Sed posuere
consectetur est at lobortis. Sed posuere
consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis
lacus vel augue laoreet rutrum faucibus
dolor auctor.

orta ac
estibulum
elit non mi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta
gravida at eget metus. Maecenas sed diam
eget risus varius blandit sit amet non mag
na. Cras mattis consectetur purus sit amet

a, vel
uam.
s. Sed
uctor.

lobortis. Vivamus sagittis lacus vel augue
laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

fermentum. Donec ullamcorper nulla non
metus auctor fringilla. Curabitur blandit
tempus porttitor.

-

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac,
vestibulum at eros. Donec id elit non mi
porta gravida at eget metus. Donec sed
odio dui. Vestibulum id ligula porta felis
euismod semper. Donec sed odio dui Mae
cenas sed diam eget risus varius blandit sit
amet non magna. Praesent commodo cur
sus magna, vel scelerisque nisl consectetur
et. Cras mattis consectetur purus sit amet
fermentum. Aenean eu leo quam. Pellen
tesque ornare sem lacinia quam venenatis
vestibulum. Sed posuere consectetur est
at lobortis. Sed posuere consectetur est at

-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec id elit non mi porta
gravida at eget metus. Maecenas sed diam
eget risus varius blandit sit amet non mag
na. Cras mattis consectetur purus sit amet
fermentum. Donec ullamcorper nulla non
metus auctor fringilla. Curabitur blandit
tempus porttitor.

Rubrik i Univers 65 och
brödtext i Univers 55
-

-

Start
20 dec!

metus.
amet
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Undvik alltför tunn och liten typografi när det
är vit text på färgad platta eftersom den blir
svårläst. Vid tidningstryck är det ännu viktigare
eftersom det ibland blir misspass och då blir
texten omöjlig att läsa.
Grafisk profil
Borgholms kommun

Puff i accentfärgen
Solgul med text i
Univers 65
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Adshells
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Om tio procent av våra
2 miljoner besökare
bosätter sig här.
Då blir vi Sveriges
femte största stad.

En attraktiv och hållbar
kommun. För kreativa och
företagsamma människor.
borgholm.se
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A - KALMAR ÖLAND AIRPORT

Om tio procent av våra
2 miljoner besökare
bosätter sig här.
Då blir vi Sveriges
femte största stad.

En attraktiv och hållbar
kommun. För kreativa och
företagsamma människor.
borgholm.se

Borgholms
kommun

borgholm.se

A - KALMAR ÖLAND AIRPORT
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Visitkort fram och baksida

Namn Efternamn
Yrkestitel
Yrkestitel engelska

Tel direkt: +46 485 880 00
Mobil: +46 70 606 00 00
namn.efternamn@borgholm.se
www.borgholm.se

Borgholms kommun
Förvaltning
Box 52, 387 21 Borgholm
Stadshuset
Östra kyrkogatan 10

Roll-ups

Borgholms
kommun

En attraktiv och hållbar
kommun. För kreativa och
företagsamma människor.

Borgholms
kommun

Öland inspirerar året om.
Flytta till Borgholm!

Om tio procent av våra
2 miljoner besökare
bosätter sig här. Då blir vi
Sveriges femte största stad.

borgholm.se

Borgholms
kommun

borgholm.se
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Exempel annonser
Borgholms
kommun
SA M HÄ LLS BYG G N AD

Start
20 dec!
FUSCE DAPIBUS
TELLUS AC CURSUS
COMMODO,TORTOR
MAURIS CONDIMEN
TUM NIBH, UT FERMEN
TUM MASSA JUSTO SIT
AMET RISUS. VIVAMUS
SAGITTIS LACUS VEL
FUSCE DAPIBUS,TEL

Nullam quis risus
eget urna mollis vel
eu quis mollis leo
Cras mattis consectetur purus sit amet fermen
tum. Curabitur blandit tempus porttitor. Donec
sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac cursus

Nullam quis risus
eget urna mollis vel
eu quis mollis leo
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Curabitur blan

-

dit tempus porttitor. Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Curabitur blan

cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum
-

tetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at

-

Start
20 dec!

borgholm.se

borgholm.se

Fusce dapibus

Nullam quis risus
eget urna mollis vel
eu quis mollis leo

cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum
massa justo sit amet risus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet
rutrum faucibus dolor auctor. Lorem ipsum dolor sit amet, consec

Borgholms
kommun
SA M HÄ LLSBYGGNA D

borgholm.se

Nullam quis risus
eget urna mollis vel
eu quis mollis leo

SA M HÄ LLSBYGGNA D

Start
20 dec!

dit tempus porttitor. Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac

dit tempus porttitor. Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac

Nullam quis risus
eget urna mollis vel
eu quis mollis leo

cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum

cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Curabitur blan

massa justo sit amet risus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet

massa justo sit amet risus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet

dit tempus porttitor. Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Curabitur blan

-

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Curabitur blan

-

-

Borgholms
kommun

FUSCE DAPIBUS,TEL
LUS AC CURSUS COM
MODO,TORTOR MAURIS
CONDIMENTUM NIBH,
UT FERMENTUM MAS
SA JUSTO SIT AMET
RISUS. VIVAMUS SAGIT
TIS LACUS VEL FUSCE
DAPIBUS,TELLUS AC

tellus ac cursus com modo, tortor mauris
condimentum nibh, ut
fermentum massa justo
sit amet risus. Vivamus
sagittis lacus vel Fusce
dapibus, tellus ac cursus
commodo, tortor mauris

-

dit tempus porttitor. Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac

massa justo sit amet risus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet
rutrum faucibus dolor auctor. Lorem ipsum dolor sit amet, consec

Nullam quis risus
eget urna mollis vel
eu quis mollis leo

-

cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum
massa justo sit amet risus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet

Start
20 dec!

borgholm.se

Start
20 dec!
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borgholm.se

rutrum faucibus dolor auctor. Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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kommun
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borgholm.se

Start
20 dec!

Nullam quis risus
eget urna mollis vel
eu quis mollis leo

Nullam quis risus
eget urna mollis vel
eu quis mollis leo

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Curabitur blan

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Curabitur

dit tempus porttitor. Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac

blandit tempus porttitor. Donec sed odio dui. Fusce dapibus,

cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum

tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh,

massa justo sit amet risus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet.

ut fermentum massa justo sit amet risus. Vivamus sagittis lacus
vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi

Start
20 dec!

borgholm.se

porta gravida at.
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Start
20 dec!

Puff i basfärgen Himmel & Hav med
text i Univers 65

Nullam quis risus
eget urna mollis vel
eu quis mollis leo

Rubrik i Univers 65 och
brödtext i Univers 45

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Curabitur blan
dit tempus porttitor. Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac
cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum
massa justo sit amet risus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet
rutrum faucibus dolor auctor. Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at.

borgholm.se

Grafiskt element till höger

Borgholms
kommun
SAMH ÄLLSBYG G NAD

Webbplatshänvisning
i Univers 45

Start
20 dec!

Nullam quis risus
eget urna mollis vel
eu quis mollis leo

Puff i accentfärgen Vårgrön med
text i Univers 65

Rubrik i Univers 55 och
brödtext i Univers 45

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Curabitur
blandit tempus porttitor. Donec sed odio dui. Fusce dapibus,
tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh,
ut fermentum massa justo sit amet risus. Vivamus sagittis lacus
vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi
porta gravida at.

borgholm.se

Borgholms
kommun

Grafiskt element till
vänster

SAMH ÄLLSBYG G NAD
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Exempel på bilar
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Öland är kontrastrikt året runt

Välkommen till
Borgholms kommun

Sommarkvällar, myller
och sorlet av människor
följs av skördefest och
tid för nedvarvning. Den
öländska fåken som ryter
över alvaret avlöses av
spirande primörer och
en känsla av nystart.
Hitta pulsen och lugnet
i Borgholm.

Utbildningsförvaltningen söker MUSIKLÄRARE 80 %
Kombinerad tjänst på grundskola och kulturskola. Mer
information om tjänsten hittar du under lediga tjänster på vår
hemsida borgholm.se
Välkommen med din ansökan!

borgholm.se
facebook.se/borgholmskommun

Lorem Ipsum

Ommolori dolorio venda seque rat velit et as sam, ipsaecest
exerchi cillest molupta nem. Nempore praestotat ex eum est
pa cus andandunt offic tentiisti vendes am el ipit es aut

Mer information om tjänsten hittar du under lediga
tjänster på vår hemsida borgholm.se
Välkommen med din ansökan!

Har du några frågor?
Att arbeta med en grafisk profil är viktigt för att skapa ett enhetligt ansikte utåt. Men det
kräver kunskap och erfarenhet. Har du några frågor eller är osäker vill vi att du kontaktar
profilansvarig på Borgholms kommun.

borgholm.se

Borgholms
kommun
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Designstudie komplementfärger
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Förord
I denna designstudie har vi tagit hänsyn till de två fasta färgerna, Blå - Himmel & Hav samt Grå - Kalksten.
Vi har vi lättat upp föreslagna komplementfärger från 2015, för att undvika att de ska bli så intensiva. En
ny färg är tillagd, slottsruin, som är en varmare variant på kalksten.
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Föreslagna accent och komplementfärger enl. profilhandbok 2015
Himmel & Hav
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PMS 7406 CP
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HEX #EFC111

HEX #D0D0CE

Justerade profilfärger för Öland 2019
Himmel & Hav

C
100

M
50

Y
0

R
0

G
108

B
180

Enbuske

K
0

C
43

M
7

Y
82

R
152

G
173

B
89

Rödfibbla

K
7

C
0

M
64

Y
61

R
124

G
51

B
16

Solvända

K
0

C
0

M
12

Y
78

R
244

G
212

B
86

Slottsruin (kalksten röd)

K
0

C
6

M
17

Y
21

R
219

G
200

B
182

PMS 300 CP

PMS 7489C

PMS 478C

PMS 121C

PMS 482C

HEX #006CB4

HEX #98AD59

HEX #7C3310

HEX #F4D458

HEX #DBC8B6

K
6

309

Himmel & Hav
Basfärg

Enbuske
Accentfärg

Rödfibbla
Accentfärg

Solvända
Accentfärg

Kalksten
Komplementfärg

Slottsruin
Accentfärg
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Enbuske
20%

Rödfibbla
20%

Solvända
20%

Slottsruin
20%

Enbuske
40%

Rödfibbla
40%

Solvända
40%

Slottsruin
40%

Enbuske
100%

Rödfibbla
100%

Solvända
100%

Slottsruin
100%

Enbuske
60%

Rödfibbla
60%

Solvända
60%

Slottsruin
60%

Enbuske
80%

Rödfibbla
80%

Solvända
80%

Slottsruin
80%
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Avendeatimus ia
quodium abem te,
sendius horibio ia
Avendeatimus

Unihilnes ve, C. Habusquam num
abem
te, sendius
ut ime is. Mulessente,
se nossicaes,

quodium

erficateris ad Catquius, Cupios rebaUnihilnes
ve, ceri
C. Habusquam
tum mo
factusquamnum ut ime is. Mulessente, se nossicaes,
erficateris ad Catquius, Cupios rebatum mo ceri factusquam Ur? Busa ni
blaut apero officium volupta debit occum reped quia voloris molorem hilite quis as ex et peliqui volor a cuptae. Archil ium de et, totatur siminimus,
Estruptat offici remposamus et ad modi aspic tempere.

Ex. baksida broschyr

Ex. framsida broschyr

Consectetur curus fringilla
Evelitestrum autas aritia is quis
recest, in comnis cusant volorumquo
expero dolorunte numque odignis
dis ab inimagnate nobitium eosae
eum dolorpo runtur, odi quam ra
cumquae nus eos pla necabor eiciisc
illabo. Sunto officte ped quis eos
comnis ent ex exerepelent labo. Odis
molor aut aut la quidempor acea
debitem quia amus voluptat.
Dus. Beatemposam, inihili tentiandae
magnamet vendigent alia natatec
epudandebis ut harum doloris quatur? Idere nihitibus nem a de odite
dit, quatures que vendelitae. Is rerore
nihictibus.Faceaquam latistoria dem
eaque voluptia ad et imilitatum
aspiet peri ra veriorem que reperum,
cullandam sitas aceaque conecti
andebissit, quis alist,

Avendeatimus ia
quodium abem te,
sendius horibio

Ex. uppslag broschyr

Unihilnes ve, C. Habusquam num
ut ime is. Mulessente, se nossicaes,
erficateris ad Catquius, Cupios rebatum mo ceri factusquam
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Dnr 2019/18 006 KS

Hantering av livesändningar i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

radera Borgholms kommuns youtube-sändningar från kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt andra nämnder efter två veckor i enlighet med den
nya lagen Webbtillgänglighetsdirektivet.

Ärendebeskrivning
Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och
alla EU-länder. Lagen omfattar hela offentlig sektor samt statliga och kommunala
bolag som uppfyller vissa krav.
Lagen innebär att webbplatser, externnät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549.
Videomaterial på webb, i appar och sociala medier ska därmed textas eller teckenspråkstolkas för att göra tillgängliga för personer med hörselnedsättning. Direktsändningar undantas dock från lagen, men bara under en tidsperiod av 14 dagar.
Efter 14 dagar måste sändningen antingen textas eller raderas. Borgholms kommuns Youtube-sändningar från nämnder bryter därmed mot lagen då de för närvarande ligger kvar på obestämd tid.
Beslutsunderlag
Webbtillgänglighetsdirektivet syftar till att öka tillgängligheten på webb och appar
även för de som har funktionsnedsättningar, till exempel syn- och hörselnedsättning. Videomaterial som publiceras på webb ska därför textas eller teckenspråktolkas.
Sverige har även valt att inkludera sociala medier, så kallade tredjepartslösningar, i
det svenska webbtillgänglighetsdirektivet. Våra sändningar på Youtube faller alltså
inom den nya lagen.
Att som regel till exempel kräva simultantextning av en direktsändning kan inte anses skäligt, enligt lagen. Direktsändningar behöver därmed alltså INTE textas eller
teckenspråkstolkas. Ligger direktsändningar däremot kvar på webben i längre än
två veckor anses de dock som förinspelat material och ska därmed textas. Läs mer
på; https://www.regeringen.se/4adfba/contentassets/0de1964e621246d69b426d0b7befcd54/genomforande-av-webbtillganglighetsdirektivet-ds-201760-.pdf
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Bedömning
Borgholms kommun har idag inte resurser, varken pengamässigt eller personalmässigt, för att texta nämndernas livesändningar. Den enklaste lösningen för att
följa den nya lagen är därför att efter 14 dagar radera sändningen från Youtube
och på så sätt följa webbtillgänglighetsdirektivet. Sändningarna räknas då enbart
som livesändningar, vilka är undantagna i lagen.
Konsekvensanalys
Kommunens livesändningar från nämnderna är till för att allmänheten ska kunna ta
del av mötena, även om de inte är fysiskt på plats. De flesta väljer att titta på livesändningarna medan de pågår. Sändningarna ligger i dagsläget sedan kvar på
obestämd tid för de som vill titta i efterhand.
Om Borgholm får en granskning och det ligger otextade sändningar kvar mer än 14
dagar kommer kommunen därför med största sannorlikhet att bli underkända och
dömas till böter.
Den enklaste och smidigaste lösningen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar, är därför att radera livesändningarna efter 14 dagar. Sändningarna räknas
då som livesändningar, vilket undantas från kravet på textning.
Dagens sammanträde
Vid mötet lyfts fråga om syftet med att webbsända nämndsmöten då tidigare ledamöter framfört att webbsändningen kan begränsa diskussionerna under sammanträdet.
Det noteras att nämnderna och kommunstyrelsen själva beslutar om de vill webbsända sina sammanträden.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/187 109 KS

Motion (Eddie Forsman M) - Cykelstrategi för Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

bifalla motionen.

att

vid ett bifall uppdra till kommunstyrelen att genom tillväxtenheten under
2019 ta fram en cykelstrategi för Borgholms kommun

Ärendebeskrivning
Eddie Forsman (M) föreslår i motion 2018-07-21
- att Borgholms kommun arbetar fram ett förslag till cykelstrategi/plan som inkluderar hela kommunen.
Som bakgrund anges bland annat de satsningar som görs på Ölandsleden och
att vi nu har såväl en statlig som regional cykelstrategi.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-08-20 § 162 motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Beslutsunderlag
Motion – Eddie Forsman (M)
Tjänsteskrivelse 2018-12-17 med förslag att inarbeta en cykelstrategi i kommande översiktsplan.
Kommunledningskontorets bedömning
Precis som motionären beskriver har Öland satsat mycket på att bygga upp en
cykelvänlig destination vilket innebär en stor potential för hela kommunen som ytterligare ett ben för besöksnäringen. Att nu göra en strategi för att ytterligare stärka cyklismen kan ses som ett naturligt steg.
Att göra ytterligare strategi när kommunens översiktsplan är från 2000-talets början är enligt förvaltningen att göra fel prioritering med kommunens resurser då cykelpolitiken ändå bör inkluderas i ett kommande beslutade arbete med ny översiktsplan. Därför förordas att motionens intentioner beaktas i översiktsplanen.
Detta kan i sin tur resultera i en separat strategi när väl detta arbete är färdigt.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att arbetsutskottet ställer sig bakom bifallsyrkandet.
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Dnr 2018/241 109 KS

Motion (KD Marwin Johansson/Arne Sjögren) Iordningställa Ölanda
som beredskapsfält för brandflyg
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen då det inte finns skäl att iordningställa Ölanda med syfte att
nyttja flygplatsen för brandflyg samt att eventuell utveckling av Ölanda tas in
i kommande arbete med ökad krisberedskap, som ett alternativ för ökad säkerhet för såväl landet som kommunen.

Ärendebeskrivning
Marwin Johansson (KD) och Arne Sjögren (KD) har i motion föreslagit att Ölanda
ska iordningställas som beredskapsfält för brandflyg.
Kommunfullmäktige överlämnade 2018-11-19 § 212 motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Motionärerna önskar en snabb behandling av frågan att upprusta Ölanda för att möjliggöra användning av flygplatsen i händelse av större skogsbränder. Motionärerna
önskar också att Ölanda beaktas som beredskapsflygfält mera generellt.
Samråd med Ölands Räddningstjänst har föregått behandlingen av motionen
Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2018-11-19 § 212.
Tjänsteskrivelse med förslag på avslag.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Att iordningställa flygfält som brandflygfält utan att veta om Sverige kommer att satsa på ett eget brandflyg ses inte som prioriterat.
De större skogar som finns på Öland är främst skogarna som är belägna runt Ölanda. Risken att Ölanda snabbt skulle bli oanvändbart vid en större skogsbrand bedöms därför som stor. Dessutom ger förhållandena på Öland en god tillgänglighet
från marken för brandsläckning. Brandflyg används främst i större sammanhängande skogsområden, skogsområden av en omfattning som inte finns på Öland.
Borgholms kommun har liksom övriga kommuner i landet i uppdrag att leverera
bättre underlag för olika eventuella kritiska situationer som kan uppstå, inklusive en
beredskaps/krigssituation för landet. I det arbetet kommer behovet av att utveckla
Ölanda att beaktas. Huvuddelarna av arbetet ska vara klart innan 31 december
2019, varför en ytterligare bedömning av värdet av att till exempel förlänga banan
på Ölanda kommer att göras under året.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

318

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-08

16

Återrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i denna fråga kommer att göras såväl innan leverans till MSB/Försvaret som efter.
Kommunledningsförvaltningens konsekvensanalys
Förslaget är att avslå motionen vad gäller att snabbt upprusta Öland för användning som brandflygfält med motivet att behovet är begränsat. Sverige saknar för
närvarande brandflyg. Ölanda och dess strategiska värde för ön/kommunen kommer dock att beaktas i det kommande risk- och sårbarhetsarbetet. En utredning om
detta där Ölanda kommer att finnas med ska vara klar under 2019.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2018/54-008 KS

Medborgarförslag (Kalle Bern) – Öland en kommun, Nu!
Kalle Bern, Resedan 3, 387 35 Borgholm, föreslår i medborgarförslag inkommet 2018-01-22 att kommunfullmäktiges beslutar att genomföra sammanslagning av de båda Ölandskommunerna.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-02-19 § 39 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
I tjänsteskrivelse 2018-09-24 föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget avslås då utredning om Öland en kommun redan pågår.
Bedömning
Kommunfullmäktige 2017-10-16 § 163 beslutade att kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens presidier tillsammans med en representant från Centerpartiet får i uppdrag att inleda samtal med representanter för Mörbylånga kommun utifrån SKL:s utredning Öland – en kommun.
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar att förslaget ska anses besvarat med att utredning
redan pågår.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, vilka ska ställas
under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att förslaget anses besvarat.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anse medborgarförslaget besvarat då en utredning om Öland en kommun redan pågår.

Förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget slutligt behandlas.
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-01-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-11-27
§ 336 Tilldelningsbeslut; Om-/till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet, förskolemodul
§ 337 Remiss; Förslag Kategorisering cykelnät
2018-12-04
§ 338 Information från personalavdelningen; från kärnvärden till kriterier
§ 339 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2015-2018, Borgholm Energi
AB
§ 340 Begäran om anvisning av medel till piren, yttre hamnen
§ 341 Uppföljning fastighetsavdelningen; Lokalförsörjning
§ 342 Lokalförsörjningsplan för Borgholms kommun
§ 343 Ersättningslokaler arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten
§ 344 Upphandling offentlig toalett, Sjötorget
§ 345 Ansökan om torgplats på sjötorget inför 2019; Ebbas By the Sea
§ 346 Ansökan om torgplats på sjötorget inför 2019; Lilla Hamnkontoret
§ 347 Ansökan om torgplats på sjötorget inför 2019 Robinson Crusoe
§ 348 Återrapportering; Ansökan om markreservation, Ljusbo Hyreshus AB
§ 349 Förmedlande av förbindelsepunkt Borgholm 11:1
§ 350 Rapport från detaljplanearbetet; detaljplan Solberga 3:1 och Tings
Ene 1:14.
§ 351 Återrapportering; Markanvändning i anslutning till Åkerboskolan och
Högby IP, Löttorp
§ 352 Medborgarförslag (Ronny Cedertorn) - ny pirarm Sandviks hamn
§ 353 Remiss; Översyn av beredskapszoner SSM:2017:27
§ 354 Remiss; Betänkandet Informationsbyte vid samverkan mot terrorism
(SOU 2018:65)
§ 355 Avsiktsförklaring IT-samverkan Borgholm-Mörbylånga
§ 356 Nominering av ledamot till styrelsen i Kommunvest
§ 357 Remiss; Ansökan om sänkt hastighet till 40 km/tim på väg 984
mellan Södvik och Sandvik
§ 358 Remiss; Ansökan om sänkt hastighet på del av enkilda vägen
mellan Djupvik och Sandvik
§ 359 Sammanträdestider
§ 360 Inriktningsbeslut fordonsgas
2019-01-08
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10

Genomförande av folkomröstning; Öland en kommun
Avslut av uppdrag och omstart med nya kommunstyrelsen;
varumärkesplattform
Hantering av livesändningar i enlighet med
webbtillgänglighetsdirektivet.
Erbjudande om förvärv av del av fastigheten Klinta 20:1
Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av
delegationsbeslut
Utställning av reviderad renhållningsordning för Borgholms kommun
Ansökan om bidrag till byggnadsvård; Gamla skolan i Köpingsvik
och Egby gamla skola
Förfrågan om fortsatt medlemskap i Kumulus
Godkännande av attestlista; Attestanter 2018-2022
Placering av gåvomedel; Eons Miljöfond
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§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18

Informationssäkerhetspolicy; styrmodell för IT- och
informationssäkerhet
Granskningsrapport - kommunens styrmodell för området IT- och
informationssäkerhet
Anpassning och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på
Ekbacka Hus 6 plan 2 samt lokaler för återbruk i fastigheten
Hammaren 9
Behov av del av plan 3, Ekbacka hus 6, för hemmaplanslösningar;
Lokalförsörjning 2019
Motion (Eddie Forsman M) - Cykelstrategi för Borgholms kommun
Motion (KD Marwin Johansson/Arne Sjögren) Iordningställa Ölanda
som beredskapsfält för brandflyg
Ändrad prioritering; utveckling av lekplatserna i Borgholm
Kommunala representanter i styrelser och råd; Framtid Borgholm

2019-01-15
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26

Återrapportering från HR-avdelningen; Heltid som norm
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi
AB
Ansökan om bidrag för 2019, Totalförsvar Öland
Remiss på Handlingsprogram – Fossilbränslefri region.
Återrapportering; Erbjudande om förvärv av fastighet del av köpings
kyrka 1:1, Köpings församlingshem
Inbjudan föreläsning social hållbarhet 9
Ändrad sammanträdesdag; Sammanträdestider 2019
Godkännande av beläggnings- och reparationsplan 2019;
Gatuunderhållsplan 2018-2027;

Kultur – och fritidsutskottet
2018-11-28
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott - presentation
Sammanträdesdagar
Kulturprojektbidrag hösten 2018
Ansökan om bidrag till KreaHus i Gärdslösa
Meddelanden

2019-01-11
§1
§2
§3
§4
§5
§6

Ansökan om bidrag till KreaHus i Gärdslösa
Budget och verksamhetsplan 2019 kommunstyrelsens kultur- och
fritidsutskott; Årsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021
Information; Projektet Unika historiska Kalmar Öland
Information; Tillväxtchef Anders Magnusson
Delegationsbeslut
Meddelanden
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Borgholm Energi AB
2018-11-14
§ 183
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192
§ 193
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201

BEAB Styrelsemöte inledning 2018
VD rapporterar 2018
Månadsuppföljning 2018
Avvikelserapportering november 2018
Förstudie vattentäkt Vedby-Vedborm 2017/87 10
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och
övriga rättsliga processer
Aktualitetsförklaring kommunal avfallsplan
Bixia ProWin
Rutin för information om förmedlande av
förbindelsepunkter
Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter
Intern kontrollplan
Kontor och mötesplats för företag i Borgholms
kommun
Säkerställande av piren i Borgholms yttre hamn
Personalpolicy Borgholms kommun
Återrapportering från Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen och Kommunstyrelens
Arbetsutskott 201811
Restlista 2018
Byggnation av verksamhetskallförråd Köpings Tall
Ekonomifunktionen

2018-12-12
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211
§ 212
§ 213
§ 214
§ 215
§ 216
§ 217

BEAB Styrelsemöte inledning 2018
VD rapporterar 2018
Månadsuppföljning 2018 BELNAB
Avvikelserapportering december 2018
Revidering av kommunens renhållningsordning
och taxa
Extern hemsida 2019
Bixia ProWin
Avfallssortering matavfall
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen
och övriga rättsliga processer
Hamnar: Besiktning av akuta åtgärdspunkter
Kontor och mötesplats för företag i Borgholms
kommun
Akuta åtgärder på grund av ej fungerande
dagvattenbrunn vid Köpmangatan
Uppföljning Gata Park Hamnar
Beslut och återrapportering från kommunen
Attestreglemente
EXTRA ÄRENDE TANKSTATION BIOGAS

Borgholm Energi El-nät
2018-11-14
§ 33

BEAB Styrelsemöte inledning

330
§ 34
§ 35

Månadsuppföljning 2018 BELNAB
Avvikelserapportering november 2018

2018-12-12
§ 36
§ 37
§ 38

BEAB Styrelsemöte inledning 2018
Månadsuppföljning 2018 BELNAB
Avvikelserapportering december 2018
----
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2018.3707

I

Ansökande om tillstånd gällande tillstånd
gällande Ålfiskaregatan/Forellstigen Borgholm

Emma Sjögren

2018-12-06

Grävansökan 29/18

Mark- och exploatering

KS 2018/3

Skickat svar till Andreas Pile/ Skanova AB 2018- DELEGERINGSBESLUT
12-21 J.D.
Grävtillstånd 2018

2018.3708

I

Ansökande om tillstånd gällande Kanalstigen till Emma Sjögren
Marknadsvägen, Solrosen1

2018-12-06

Grävtillstånd 30/18

Mark- och exploatering

KS 2018/3

Mailat svar till Jonas Bergsten 2018-12-13 J.D

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
2018.3775

U

Ree sport store - ansökan tillstyrks för en
trottoarpratare 2019-01-01--2019-09-30

2018-12-11

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-12-11/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.3776

U

Fastighetsbyrån Borgholm- ansökan tillstyrks
2019-01-01 - 1 år, dagligen kl. 09.00-17.00,

2018-12-11

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-12-11/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.3777

U

Pressbyrån - ansökan tillstyrks för en
trottoarpratare 2019-01-01--2019-12-31

2018-12-11

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-12-11/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.3778

U

Esters- ansökan tillstyrks 2019-01-01-- 2019-12- Anders Magnusson
31

2018-12-11

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-12-11/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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2018.3779

U

Apoteket- ansökan tillstyrks 2019-01-01-- 2019- Jens Odevall
12-31

2018-12-11

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-12-11/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.3780

U

Danielsons Herrmode och Danielsons
Anders Magnusson
Dammode- ansökan tillstyrks 2019-01-01--2019
-12-31.

2018-12-11

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-12-11/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.3781

U

Ölands motorklubb- Tillstyrkt ansökan 2018-05- Jens Odevall
18 08-18

2018-12-11

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2018-12-11/Magda
Omskickat till polisen 2019-01-14/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2018.3805

U

Borgholms kommun berörs som fastighetsägare Emma Sjögren
till Högsrum 5:29 . Grannyttrandet gäller bygglov
för nybyggnad av fritidshus. Svar senast 201812-25

2018-12-12

SBN

Mark- och exploatering

KS 2018/34

Lämnar utan erinran.

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2018
2018.3812

I

Ansökan om tillstånd gällande Köpmangatan
Borgholm

Emma Sjögren

2018-12-13

Grävansökan 31/18

Mark- och exploatering

KS 2018/3

Mailat svar till Julia 2018-12-13 J.D

DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018
193861

K

2018-12-14

Delegationsbeslut - Lekplats- och parkutrustning Ilko Corkovic
KSO

KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2018.3817

I

Ansökan om tillstånd gällande Borgholm 11:1
Bågsträngsgatan

Emma Sjögren

2018-12-14

Grävansökan 32/18

Mark- och exploatering

KS 2018/3

Har fått strandskyddsdispens.
DELEGERINGSBESLUT
Mailat svar till Fredrik Lindgren 2018-01-08 J.D.
Grävtillstånd 2018

2018.3848

2018-12-18
KS 2018/3

I

Ansökan om tillstånd gällande Skogsvägen 20
Borgholm

Emma Sjögren

Grävansökan 33/18
DELEGERINGSBESLUT
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Grävtillstånd 2018
2018.3849

I

Ansökan om tillstånd gällande Slottsgatan 5A
Borgholm

Emma Sjögren

2018-12-18

Grävtillstånd 34/8

Mark- och exploatering

KS 2018/3

Mailat svar till Fredrik Lindgren 2018-01-08 J.D. DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2018

193991

K

Beslut att tilldela anbudsgivare nummer 1
upphandlingen avseende Ramavtal VVS.

Ilko Corkovic

2018-12-18
KS 2018/189

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal VVS

2018.3857

I

Ansökan om tillstånd gällande Badhusgatan 4
Borgholm

Emma Sjögren

2018-12-19

Grävtillstånd 35/18

Mark- och exploatering

KS 2018/3

Mailat svar till Fredrik Lindgren. 2018-01-08 J.D. DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2018

2018.3858

I

Entreprenad Aktiebolaget Stele -Byggskylt 2018- Jens Odevall
12-19--2019-07-30 kommunledningskontoret har
för sin del ingen erinran.

2018-12-19

Yttrande

KS 2018/6

Skickat 2018-12-19 till polisen/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
194029

K

2018-12-19

Delegationsbeslut-Vaccin
Barnvaccinationsprogrammet 2017

Ilko Corkovic

KSO

KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2019.20

U

KC utser tillväxtchef Anders Magnusson som
representant i Trafik- och infrastrukturrådet

2019-01-04

KC

KS 2019/20

Meddelat Yvonne Aldentun via mail 2019-0104/Magda

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Kommunala representanter i styrelser och råd
2019.42

U

Yttrande mål nr 5509-18 överklagande KFs
Ilko Corkovic
protokoll 2018-11-19 - kommunen motsätter sig
överklagandet och anser att det ska lämnas utan
bifall.

2019-01-04
KS 2019/9

Skickat till Förvaltningsrätten av Magda 2019-01 DELEGERINGSBESLUT
-04/mlj
Delegation KSO 2019

2019.43

U

yttrande mål nr 5010-18 överklagande KS
Ilko Corkovic
protokoll - motsätter sig överklagande och anser
att det ska lämnas utan bifall.

2019-01-04
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KS 2019/9

Skickat till Förvaltningsrätten av Magda 2019-01 DELEGERINGSBESLUT
-04/mlj
Delegation KSO 2019

2019.58

U

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Marie-Louise Johansson
tillfälligt förbud mot trafik med fordon på
Slottsgatan,Denna författning träder i kraft den
10 januari 2019 klockan 00.07, och upphör att
gälla den 14 januari 2019
klockan 18.00.

2019-01-10
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2019.63

U

Borgholms kommun berörs som fastighetsägare Emma Sjögren
till Borgholm 11:1. Grannyttrandet gäller bygglov
för nybyggnad av industribyggnad. Svar senast
2019-01-23

2019-01-10

Mark- och exploatering

KS 2019/13

Lämnar utan erinran.

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2019
2019.81

U

Nya Conditoriet -ansökan tillstyrks för
gatupratare 2019-01-14-2019-12-31.

2019-01-14

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-01-16/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.82

U

Frisören- Ansökan tillstyrks för gatupratare 2019 Anders Magnusson
-01-14-2019-12-31.

2019-01-14

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-01-16/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.83

U

Intermezzo- ansökan tillstyrks för gatupratare
2019-01-14--2019-12-31

2019-01-14

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-01-16/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.84

U

Flora- ansökan tillstyrks för gatupratare 2019-01 Anders Magnusson
-14--2019-12-31

2019-01-14

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-01-16/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.85

U

Syskrinet- ansökan för gatupratare tillstyrks
2019-01-14--2019-12-31

2019-01-14

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-01-16/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.86

U

Hantveket ansökan för gatupratare tillstyrks
2019-01-14--2019-12-31

Anders Magnusson
Sidan 4 av 7
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2019-01-14

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-01-16/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.87

U

PGW -ansökan tillstyrks för gatupratare 2019-01 Anders Magnusson
-14-2019-12-31

2019-01-14

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2019-01-14/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.136

U

Borgholms kommun berörs som fastighetsägare Emma Sjögren
till Stora Rör 2:1. Grannyttrandet gäller bygglov
för nybyggnad av fritidshus. Svar senast 201901-28

2019-01-16

Mark- och exploatering

KS 2019/13

Lämnar utan erinran.

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2019
2019.140

U

Yttrande - Road Rebels cruising 2019-05-18 kl
18-23

2019-01-16

Yttrande

KS 2019/15

Skickat i outlook från min mail 2019-0116/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.141

U

Butik Unique- tillstyrkt ansökan för gatupratare
2019-01-14--2019-12-31

2019-01-16

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-01-16/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.192

U

2019-01-21

Tillåtelse - Gäller Lannsjövägen, Rälla 20190001 Emma Sjögren
PEAB, 20190001

KS 2019/3

Mark- och exploatering
DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019
2019.193

U

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Marie-Louise Johansson
tillfälligt förbud mot trafik med fordon på del av
Strandgatan och Norra Långgatan, Borgholm;
På Strandgatan i Borgholm, samt del av Norra
Långgatan, södra väghalvan mellan Slottsgatan
och
Strandgatan, utanför kvarteret Engelen 1, får
inte motorfordon på väg föras.
2 § Förbudet gäller under tiden 23:e januari
2019 – 22:a mars 2019.
3 § Förbudet gäller även gång eller
cykeltrafikanter.
Denna författning träder i kraft den 23 januari
2019 klockan 00.06, och upphör att gälla den 22
mars 2019
klockan 18.00.

2019-01-21
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT

Sidan 5 av 7

336
Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Lokala trafikföreskrifter
2019.194

U

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Marie-Louise Johansson
tillfälligt förbud mot trafik med fordon på del av
Norra
Långgatan, Borgholm; På Norra Långgatan i
Borgholm, delen Strandgatan-Hamnvägen, får
inte motorfordon på väg föras.
2 § Förbudet gäller under tiden 12:e februari
2019 – 15:e februari 2019.
3 § Förbudet gäller även gång eller
cykeltrafikanter.
Denna författning träder i kraft den 12 februari
2019 klockan 00.05, och upphör att gälla den 15
februari
2019 klockan 00.19.

2019-01-21
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2019.195

U

2019-01-21

Tillåtelse - Gäller Rällavägen 53, Rälla
20190002

Emma Sjögren

BEAB, 20190002

Mark- och exploatering

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.196

U

Borgholms kommun berörs som fastighetsägare Emma Sjögren
till Borgholm 11:1. Grannyttrandet gäller bygglov
för skyltanordning. Svar senast 2019-02-04

2019-01-21

Mark- och exploatering

KS 2019/13

Lämnar utan erinran.

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2019
2019.198

U

Övertagande drift av vägbelysningsanläggning, Jens Odevall
Alvarsvägen

2019-01-21
KS 2017/156

DELEGERINGSBESLUT
Önskemål om gatubelysning i Byxelkroks by.

195178

K

Yttrande mål nr 5394-18

Ilko Corkovic

2019-01-22
KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

195186

K

yttrande mål nr 5420-18

Ilko Corkovic

2019-01-22
KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2019.200

U

Yttrande för mål 5394-18. Kommunen motsätter Ilko Corkovic
sig överklagandet och anser att det ska lämnas
utan bifall i enlighet med yttrandet

2019-01-22
KS 2019/9

Skickat på min mail 2019-01-22/Magda

DELEGERINGSBESLUT
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Delegation KSO 2019
195189

K

yttrande mål nr 5301-18

Ilko Corkovic

2019-01-22
KS 2018/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2018

2019.201

U

Yttrande för mål 5301-18. Kommunen motsätter Ilko Corkovic
sig överklandet och anser att det ska lämnas
utan bifall i enlighet med yttrandet

2019-01-22

Yttrande

KS 2019/9

Skickat från min mail 2019-01-22/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.202

U

Önska- tillstyrkt ansökan för gatupratare 201901-21--2019-12-31

2019-01-22

Yttrande

KS 2019/6

Skickad till polisen 2019-01-22/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.203

U

Firma Bengt Nilsson- Tillstyrkt hållplats 2019-03- Anders Magnusson
28-2019-12-30, kl. 09.00-23.00

2019-01-22

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-01-22/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.204

U

Yttrande för mål 5420-18. Kommunen motsätter Ilko Corkovic
sig överklagandet och anser att det ska lämnas
utan bifall i enlighet med yttrandet.

2019-01-22

Yttrande

KS 2019/9

Skickat från min mail 2019-01-22/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.223

U

Delegationsbeslut att upplåta mark för container Emma Sjögren
med material för kalkbränning på fastigheten
Köpings Tall 12:2 strax efter paintballområdet
utmed Skåle Grindvägen

2019-01-22

Mark- och exploatering

KS 2018/4

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor mex 2018

2019.234

U

Tilldelningsbeslut att tilldela Atea Sverige AB,
Jens Odevall
InfrontIT Partner AB , Tele2 Sveriges Aktibolag
och Telenor Inpli AB till upphandlignen 18/51 upphandling brandväggar.

2019-01-22
KS 2019/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal
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Kommunkansliet

Datum:

2018-12-05 - 2019-01-22

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
193744

K

Bekräftelse mail om mottagen e-post

Magdalena Widell

2018-12-11
KS 2018/239

Förvaltningsrätten i Växjö har tagit emot ditt
meddelande. Vi läser inkommande e-post varje
arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet
återkommer vi till dig så snart som möjligt.
I princip blir all post till domstolen allmän
handling. Det innebär bland annat att
allmänheten och massmedier normalt har rätt att
ta del av innehållet i ditt meddelande.
Mer information om Förvaltningsrätten i Växjö
finns på www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se
Med vänliga hälsningar
Förvaltningsrätten i Växjö
Tel: 0470-56 02 00 •
forvaltningsrattenivaxjo@dom.se • Postadress:
351 03 Växjö • Besöksadress: Kungsgatan 8 •
Fax: 0470-255 02 •
www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se
Detta meddelande går inte att svara på.

Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel
och plusgiro 2018-2022
193862

K

Komplettering i mål 5008-18

Magdalena Widell

2018-12-14
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Dokumenttyp
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KS 2018/238

Förvaltningsrätten i Växjö har tagit emot ditt
meddelande. Vi läser inkommande e-post varje
arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet
återkommer vi till dig så snart som möjligt.
I princip blir all post till domstolen allmän
handling. Det innebär bland annat att
allmänheten och massmedier normalt har rätt att
ta del av innehållet i ditt meddelande.
Mer information om Förvaltningsrätten i Växjö
finns på www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se
Med vänliga hälsningar
Förvaltningsrätten i Växjö
Tel: 0470-56 02 00 •
forvaltningsrattenivaxjo@dom.se • Postadress:
351 03 Växjö • Besöksadress: Kungsgatan 8 •
Fax: 0470-255 02 •
www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se
Detta meddelande går inte att svara på.

Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare
2018-2022
2018.3700

I

Cirkulär 18:52 AFA:s styrelse har beslutat om
premier för år 2019

Magdalena Widell

AFA har föreslagit nollpremie för
avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och
Avgiftsbefrielseförsäkring för år 2019 samt
oförändrad premie för trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).
2018-12-05

2018.3704

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Förvaltningsrätten avslår Per Lublins
överklagande i mål 1681-18 om försäljningen av
Borgholm 11:1 Lyckås.

Magdalena Widell

2018-12-06

Förvaltningsrätten

KS 2018/45

KS meddelande
Kommunstyrelsen 2018-12-11 § 271 lägger
redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna.

DOM

Fastighetsförsäljning del av Borgholm 11:1
(Lyckås)
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2018.3705

I

Cirkulär 18:59 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
2018:4 Smittrisker

Magdalena Widell

Bilagd promemoria behandlar Arbetsmiljöverkets
nya föreskrifter Smittrisker 2018:4 som
träder i kraft 19 november 2018 samt
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i
vård
och omsorg, SOSFS 2015:10.
PM har tillförts ett förtydligande på sidan 4:
”2. arbetskläderna ska tas av i omklädningsrum
efter arbetsdagens slut eller, när tillgång
till omklädningsrum i nära anslutning till arbetets
utförande saknas, så snart arbetstagaren
kommit hem”. I övrigt är texten oförändrad, se
bilagan.
När det gäller finansieringsfrågan finns inte någon
ny information.
OBS! Det här cirkuläret ersätter cirkulär 18:21
2018-12-06

2018.3706

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:59 Bilaga 1 Arbetsmiljöverkets
föreskrifter 2018:4 Smittrisker

Magdalena Widell

Bilagd promemoria behandlar Arbetsmiljöverkets
nya föreskrifter Smittrisker 2018:4 som
träder i kraft 19 november 2018 samt
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i
vård
och omsorg, SOSFS 2015:10.
PM har tillförts ett förtydligande på sidan 4:
”2. arbetskläderna ska tas av i omklädningsrum
efter arbetsdagens slut eller, när tillgång
till omklädningsrum i nära anslutning till arbetets
utförande saknas, så snart arbetstagaren
kommit hem”. I övrigt är texten oförändrad, se
bilagan.
När det gäller finansieringsfrågan finns inte någon
ny information.
OBS! Det här cirkuläret ersätter cirkulär 18:21
2018-12-06

2018.3713

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Styrelsens protokoll § 83 2018-11-22

Magdalena Widell

2018-12-06

Kalmarsunds gymnasieförbund

KS 2018/211

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Namnbyte Ölands Gymnasium
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2018.3714

I

2018-12-06

2018.3717

Styrelsens protokoll 2018-11-22

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Cirkulär 18:60 SKL:s rekommendationer för
ersättningar till
familjehemsvård för år 2019

Magdalena Widell

SKL ger årligen ut rekommendationer för
ersättningar till familjehem. Syftet med dessa
rekommendationer är att de ska utgöra ett stöd
för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras i lag. Eftersom det är
generella rekommendationer bör de
ses som ett stöd för utvecklande av kommunens
egna riktlinjer för handläggningar av
dessa ärenden. Varje kommun får dock i avtal
med det enskilda familjehemmet självbesluta om ersättningen utifrån det enskilda
ärendet.
2018-12-06

SKL
KS meddelande

2018.3718

I

CIRKULÄR

Cirkulär 18:61 Ersättningar till kontaktfamiljer och Magdalena Widell
kontaktpersoner enligt SoL för år 2019
SKL ger årligen ut rekommendationer för
ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Syftet med dessa rekommendationer är att
de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte
regleras i lag. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för
utvecklande av kommunens egna riktlinjer
för handläggningar av dessa ärenden. Varje
kommun får dock i avtal med det enskilda
familjehemmet självbesluta om ersättningen
utifrån det enskilda ärendet.

2018-12-06

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR
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Dokumenttyp
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2018.3719

I

Cirkulär 18:62 Ersättning till kontaktperson och
kontaktfamilj/stödfamilj
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2019

Magdalena Widell

SKL ger årligen ut rekommendationer för
ersättningar till kontaktpersoner och
kontaktfamiljer/
stödfamiljer. Syftet med dessa rekommendationer
är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte
regleras i lag. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för
utvecklande av kommunens egna riktlinjer för
handläggningar av dessa ärenden. Varje kommun får
dock i avtal med det enskilda familjehemmet
självbesluta om ersättningen utifrån det enskilda
ärendet.
2018-12-06

2018.3720

SKL

I

2018-12-07

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut om förordnande av begravningsombud i
Kalmar län.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen
KS meddelande

2018.3785

I

2018-12-11

2018.3806

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Beslut enligt förordning (2015:552) om
Magdalena Widell
statsbidrag för upprustning av skollokaler och av
utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.
Boverket beviljar Borgholms kommuns slutrapport
för upprustning av skolgård på Viktoriaskolan.
Boverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Förvaltningsrätten avslår i sitt beslut
överklagandena.

Magdalena Widell

2018-12-12

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2014/149

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Fördjupad Översiktsplan Borgholm-Köpingsvik
2018.3808

I

Cirkulär 18:63 Omsorgsprisindex (OPI)

Magdalena Widell

Enligt tidigare beslut i SKL:s styrelse ska
förbundets kansli fortlöpande
ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI).
I detta cirkulär redovisas OPI t.o.m. 2019.
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2018-12-12

2018.3809

SKL

I

2018-12-12

2018.3813

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:63 Bilaga 1

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och
upphäver kommunfullmäktiges beslut § 7 201801-15 val av ny ordförande till socialnämnden.

Magdalena Widell

2018-12-13

Förvaltningsrätten

KS 2014/220

Meddelande KS
Skickad till soc och Anna Hasselbom Trofast fk

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Politiska uppdrag 2014-2018
2018.3818

I

Förvaltningsrätten avslår Per Lublins
Magdalena Widell
överklagande gällande kommunfullmäktiges
beslut 20187-11-17 § 180 Verksamhetsplan med
budget för 2018 samt plan 2019-2020 och taxor
2018.

2018-12-14

Förvaltningsrätten

KS 2016/246

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Budget 2018; tertialrapport, delårsrapport,
årsredovisning
2018.3819

I

2018-12-14

2018.3820

Delegationen för unga och nyanlända till arbetes
(A 2014:06) utskott för beslut i
statsbidragsärenden har beviljat er ansökan om
statsbidrag för erfarenhetsutbyte som inkom den
28 november 2018. Beviljad summa är 50 000
kronor.

Magdalena Widell

DELEGATIONEN FÖR UNGA OCH
NYANLÄNDA TILL ARBETE

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Cirkulär 18:16 Åläggande om
gångbanerenhållning m.m.

Magdalena Widell

Uppdaterat cirkulär som underlag för utformning
av åläggande och föreskrifter
om gångbanerenhållning med kommentarer. Det
nya underlaget bygger dock
i allt väsentligt på underlaget i 1995 års cirkulär.
2018-12-14

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR
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2018.3822

I

Cirkulär 18:16 Bilaga 2 Åläggande om
gångbanerenhållning m.m.

Magdalena Widell

Uppdaterat cirkulär som underlag för utformning
av åläggande och föreskrifter
om gångbanerenhållning med kommentarer. Det
nya underlaget bygger dock
i allt väsentligt på underlaget i 1995 års cirkulär.
2018-12-14

2018.3826

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

SBN Beslut 2018-12-06 § 231 godkänner
detaljplanen för gransknign granskning Solberga
3_1 20181206

Marie-Louise Johansson

2018-12-17

Samhällsbyggnadsnämdnen

KS 2015/36

Meddelande KS
Projektbeskrivning detaljplan Solberga 3:1 och
Tings Ene 1:14.

2018.3827

I

BEAB - Ansökan till Klimatklivet för
fordonsgasmack.

2018-12-17

Magnus Karlsson
BORGHOLM ENERGI AB

KS 2018/278

SBadhusgata18121313350L
Meddelande KS

ANSÖKAN

Inriktningsbeslut fordonsgas
2018.3828

I

VB Ny avslagskommunicering gällande Falk
biogas AB Borgholm Energi AB - ärende KKL05475-2018

2018-12-17

Magnus Karlsson

BORGHOLM ENERGI AB

KS 2018/278

Kommunicering från Naturvårdsverket ang avslag ENKÄT
på BEABs ansökan till klimatklivet för uppförande
av tankställe för fordonsgas.
KS meddelande
Inriktningsbeslut fordonsgas

2018.3831

I

Beslut ÖKF 2018-12-03 § 72 - fastställer budget. Marie-Louise Johansson

2018-12-17

Ölands Kommunalförbund

KS 2018/287

KS meddelande
Skickat till ek-avd för kännedom.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Budget 2018; delårsrapport, årsredovisning
2018.3834

I

Tack för bidraget 2018 Byxelkroks hamnförening Marie-Louise Johansson

2018-12-18
KS 2017/275

KS meddelande
Ansökan om ekonomiskt stöd för
Byxelkrokshamnförening
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2018.3840

I

2018-12-18

2018.3851

Kommunala aktivitetsansvaret - lägesrapport
2017/2018
Skickat till AME
Kalmarsunds Gymnasieförbund

I

2018-12-19

KS meddelande

RAPPORT

Protokoll från Regionförbundets styrelse
20181206

Magdalena Widell

Regionförbundet i Kalmar län
KS meddelande

2018.3852

Marie-Louise Johansson

I

PROTOKOLL

Cirkulär 18:65 EU-förordning om säkerhetsdetalj- Magdalena Widell
er på läkemedelsförpackningar
Detta cirkulär innehåller information om en EUförordning som träder i kraft den
9 februari 2019. Informationen riktar sig till
verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga eller motsvarande, för
verksamheter som köper läkemedel som
används i verksamheten. Det gäller alla
läkemedel, inklusive vacciner och innebär kortfattat att kommunens verksamheter som
bedriver hälso- och sjukvård,
inklusive elevhälsan, innan den 9 februari 2019
behöver säkerställa att alla läkemedel innan de används/delas ut till
patienter/brukare/elever hanteras enligt EUförordningens krav. Kraven går ut på att alla
förpackningar ska kontrolleras och
avaktiveras så att ytterligare försäljning av
förpackningarna inte är möjlig. Detta
är ett led i EU:s arbete för att minska risken för att
förfalskade läkemedel kommer in i försörjningskedjan. Kommunen behöver
planera för hur förordningens
krav om att vårdinrättningen ska kontrollera och
avaktivera läkemedel innan de
används ska kunna efterlevas. Informationsbrevet
beskriver hur detta kan säkerställas på två alternativa sätt; varav avtalsvägen
med läkemedelsleverantören
(apotek eller distributör) bedöms vara den
enklaste för kommunens verksamhet.
I de fall läkemedelsinköpen avropas från
landstingens försörjningsavtal kontaktas
i första hand aktuellt landsting för en vidare dialog
om hur kommunen berörs. För
vacciner inom barnvaccinationsprogrammet som
upphandlas nationellt är utgångspunkten att dessa kommer att kontrolleras och
avaktiveras av distributören vilket
regleras i avtal med SKL Kommentus.

2018-12-19

SKL
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2018.3853

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:64 Cirkulärets rubrik och
sammanfattning:

Magdalena Widell

Budgetförutsättningar för åren 2018–2022
I detta cirkulär presenterar vi:
* Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
* Ny skatteunderlagsprognos
* Slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2017
* Skattesatser 2019
* Befolkningsuppgifter per den 1 november 2018
och reviderad befolkningsprognos
* Ny statsbidragsram
* Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
* Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för
kommunerna år 2019
* Datum för utbetalning av preliminära skatter
och bidrag 2019
* Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag
2018-12-19

2018.3854

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 18:64 Bilaga 1 Cirkulärets rubrik och
sammanfattning:

Magdalena Widell

Budgetförutsättningar för åren 2018–2022
I detta cirkulär presenterar vi:
* Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
* Ny skatteunderlagsprognos
* Slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2017
* Skattesatser 2019
* Befolkningsuppgifter per den 1 november 2018
och reviderad befolkningsprognos
* Ny statsbidragsram
* Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
* Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för
kommunerna år 2019
* Datum för utbetalning av preliminära skatter
och bidrag 2019
* Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag
2018-12-19

2018.3865

2018-12-19

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut om avslutad förrättning gällande
fastighetsreglering berörande Högsrum 5:29,
Rälla Tall 1:8, Rälla 1:17, Halltorp 1:7 och 1:10

Magdalena Widell

Lantmäteriet
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KS 2008/587

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Fastighetsreglering Rälla Tall 1:8, Rälla 1:112
och del av Halltorp 1:7
2018.3939

I

Länstyrelsen avslår ansökan om sänkt hastighet i Magdalena Widell
Bläsninge

2018-12-20

Länstyrelsen i Kalmar

KS 2018/120

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - Ansökan om sänkt hastighet i Bläsinge
2018.3940

I

2018-12-20

2018.3961

Beslut SBN 2018-12-06 § 232- planprio Djupvik,

Magdalena Widell

SBN

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Beslut att bevilja bidrag med högst 650 000
kronor till Borgholms kommun för KOMPIS 2.8
MEDEL projet tillsammans med länets övriga
kustkommuner. Hanteras av länsstyrelsen.

Marie-Louise Johansson

2018-12-21

Länsstyrelsen i Kalmar län.

KS 2017/265

KS meddelande
Skickat till ekonomi och mex.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

KOMPIS Havsplanering kommuner i samverkan
2018.3970

I

2018-12-27

2018.3971

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län

I

2018-12-27

2018.3972

Länsstyrelsen meddelar att notarius publicus i
Borgholms kommun för perioden 2019-01-012019-12-31 är Claes Forsgren
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Skrivelse med synpunkter på ljudnivån från
pubben. Överlämnad till
samhällsbyggnadsförvaltningen

Magdalena Widell

Gittel Oldbring

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Förvaltningsrätten meddelar i sitt beslut att avslå
överklagandet i mål 2105-18

Magdalena Widell

2018-12-27

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2017/169

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Motion- Införa lokala sockenråd
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2018.3978

I

2018-12-27

Slutligt utfall av 2017 års kommunala
Magdalena Widell
fastighetsavgift samt prognos för åren 2018, 2019
och 2020- I detta cirkulär presenteras
* Det slutliga utfallet av förändringen i
fastighetsavgift per kommun mellan åren 2016
och 2017
* En prognos av förändringen av
fastighetsavgiften mellan åren 2017 och 2018
som bör användas i 2018 års bokslut
* En ny prognos av förändringen av
fastighetsavgiften mellan åren 2018 och 2019
* En första prognos av förändringen av
fastighetsavgiften mellan åren 2019 och 2020
Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2018.3979

I

2018-12-27

Redovisningsfrågor 2018 och 2019- Som ett stöd Magdalena Widell
för arbetet med bokslut och årsredovisning 2018
och inför redovisningen under år 2019 ges här en
sammanfattande information om ett antal aktuella
redovisningsfrågor.
Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2018.3980

I

2018-12-27

2018.3981

2018-12-27

CIRKULÄR

CIRKULÄR

Överenskommelse om vissa ändringar i
Magdalena Widell
Studentmedarbetaravtalet § 9, och
Tekniksprånget § 6- SKL och Sobona har med
anledning av ändringar i sjuklönelagen angående
karensavdrag kommit överens med
AkademikerAlliansen och OFR´s förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet om att göra
nödvändiga följdändringar i
Studentmedarbetaravtalet och Tekniksprånget.
Detta innebär att det görs ändring i
Studentmedarbetaravtalet och ett tillägg av ny
bestämmelse Tekniksprånget. Ändringarna träder
i kraft 1 januari 2019.
Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Överenskommelse om vissa ändringar i PAN §
10- SKL och Sobona har med anledning av
ändringar i sjuklönelagen angående
karensavdrag kommit överens med Svenska
Kommunalarbetareförbundet om att göra
nödvändiga följdändringar i PAN. Ändringarna i
PAN träder i kraft den 1 januari 2019.

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

CIRKULÄR
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2018.3982

I

2018-12-27

Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T,
Magdalena Widell
§§ 16 och 25 och BAL T, §§ 16 och 24- SKL och
Sobona har med anledning av ändringar i
sjuklönelagen angående karensavdrag kommit
överens med Svenska
Kommunalarbetareförbundet om att göra
nödvändiga följdändringar i BUI T och BAL T med
Svenska Kommunalarbetareförbundet,
Akademiker Alliansen och ORFs förbudsområde
Allmän kommunal verksamhet. Detta innebär att
det görs ändringar i BUI T såväl som BAL T.
Ändringarna träder i kraft 1 januari 2019.

Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2018.3983

I

2018-12-27

2019.2

CIRKULÄR

Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 Magdalena Widell
och BEA T § 13- SKL och Sobona har med
anledning av ändringar i sjuklönelagen angående
karensavdrag kommit överens med
AkademikerAlliansen, Svenska
Kommunalarbetareförbundet, OFR´s
förbundsområden Allmän kommunal verksamhet,
Läkare samt Lärarnas Samverkansråd om att
göra nödvändiga följdändringar i BEA 06 och
BEA T. Detta innebär att det görs tillägg i BEA 06
såväl som BEA T.

Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut om statligt investeringsstöd för
hyresbostäder 3 402 000 kr.

Magdalena Widell

2019-01-02

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2017/198

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Byggnation av bostäder (SKL-hus), Rälla och
Löttorp
2019.3

I

Förvaltningsrätten beslutar att inte ta upp
överklagandet till prövning

2019-01-02

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2018/238

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare
2018-2022
2019.4

I

Förvaltningsrätten beslutar att inte ta upp
överklagandet till prövning

2019-01-02

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2018/239

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel
och plusgiro 2018-2022
2019.137

I

Arbetsgivardeklaration på individnivå-Sveriges
Magdalena Widell
Kommuner och Landsting och Sobona –
Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
vill informera om en lagändring som innebär
förändringar vad avser arbetsgivardeklaration.
Detta cirkulär innehåller dels en kort information
från Skatteverket och dels SKL och Sobonas
kommentar gällande arbetsgivarens hantering vid
felaktigt inbetald skatt.
Du som arbetsgivare kan inte ändra redovisad
och inbetald avdragen skatt och få tillbaka detta
belopp från Skatteverket.

2019-01-16

2019.138

Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Förvaltningsrätten meddelar avslag på
överklagande av KFs beslut 2018-03-19 § 66
avslå ett medborgarförslag om att återföra
årskurs 6 till de skolor där övriga
mellanstadiet går

Magdalena Widell

2019-01-16

Förvaltningsrätten

KS 2015/231

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Medborgarförslag (Julius Sääf), Återför årskurs 6
till de skolor där övriga mellanstadiet går
2019.148

I

Underrättelse om avslutad förrättning,
avstyckning från Byxelkrok 1:1

2019-01-17

Lantmäteriet

KS 2016/139

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Upplåtelse av arrendetomt med tomträtt, del av
Byxelkrok 1:1, Ärevarvet AB
2019.190

2019-01-21

I

Beslut enligt förördningen (2017:1337) om bidrag Magdalena Widell
för grönare städer avseende projektet förstudie
inför utveckling av Mejeriviken, Boverket avslår
ansökan.
Boverket
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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