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1 Kommunens verksamheter
1.1 Kommunstyrelsen i korthet
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under
fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa
verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av
ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade
verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av
ärenden i kommunfullmäktige.
Budgetram 2019

154 614 tkr

Ordförande

Ilko Corkovic (S)

Förvaltningschef

Jens Odevall

1.2 Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på 0,8 mkr efter perioden. Avvikelsen härleds främst
till lägre kostnader inom stabfunktioner som HR-avdelningen, IT- och
ekonomiavdelningen. Gata, park och hamnar har högre kostnader än budgeterat inom
BEAB service. Avvikelsen inom miljö- och planenhet beror på att intäkterna släpar, det
förväntas dock uppgå till budgeterad nivå under året.
Förvaltningens helårsprognos uppgår till - 1,1 mkr. Prognosen baseras på att intäkterna
inom miljö- och byggenheten uppgår till budgeterad nivå samt att avvikelsen inom gata,
park och hamnar inte ökar. Prognosen baseras på det som beslutats inför 2019 vilket
innebär att nya beslut och extrabeställningar inom gata, park och hamnar förändrar
prognosen.

1.3 Analys av verksamheten
Kommunledningsförvaltning




En översyn av kommunens bidrag pågår.
Komunledningsförvaltningen arbetar med aktiviteter som bidrar till att arbeta mot
av kommunfullmäktige uppsatta mål.
Införande av e-handel fortgår och planeras införas i verksamheterna den 1 mars.
Samtliga användare utbildas i inköp och e-handelssystem under februari.

1.4 Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen visar ett överskott som främst beror på att redan beslutade bidrag ännu
ej utbetalats. Överskottet på administrationen samt underskottet på kommunstaben avser
lönekostnader som ska föras över mellan avdelningarna. På servicecenter har perioden
inneburit högre personalkostnader än budgeterad nivå, främst beroende av timvikarier.
Inom tillväxtenheten har det under del av perioden varit vakant tjänst vilket bidrar till
överskottet och inom ekonomiavdelningen är det främst kostnader för införande av ehandel som ännu ej betalats.
Avvikelsen inom gata, park och hamnar beror på högre kostnader än budgeterat inom
BEAB service. Vinterväghållning är efter perioden enligt budgeterad nivå.
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Under januari har fåtalet fakturor ställts ut för plan- och byggärenden vilket förklarar den
negativa avvikelsen på denna avdelning. För miljöenheten har teknisk problematik med
faktureringssystem inneburit att det finns viss avsaknad av intäkter, något som väntas
vara löst till februari månad.

Ekonomisk sammanställning ansvar
Årsbudget

AccBudget

AccUtfall

Avvikelse

Total
1000

Kommunfullmä
ktige

725

59

93

-34

1010

Kommunstyrels
e

76 924

6 408

5 979

429

1011

Kultur

0

0

4

-4

1012

Gata, park och
hamnar

13 124

1 181

1 312

-131

1013

Fritid

7 480

602

557

44

1015

Fastigheter

3 646

547

747

-200

1016

Fastighetsfunkt
ion

9 419

765

586

179

1100

Kommunstab

5 944

421

479

-58

1101

Administration

5 851

470

442

28

1102

Servicecenter

1 608

128

141

-13

1105

Tillväxtenhet

8 487

690

561

129

1110

Ekonomiavdeln
ing

7 348

593

45

549

1112

IT- avdelning

1 053

56

-45

101

1120

Personalchef

8 068

649

577

72

1130

Plan- och
byggenhet

539

15

347

-332

1135

Miljöenhet

2 883

293

365

-72

1139

Bostadsanpass
ning

1 515

125

49

76

1202

Samordningsfö
rbundet

0

0

0

0

1204

Integration

0

0

-6

6

154 614

13 002

12 232

770

Summa

1.5 Personaluppföljning
Från och med 1 januari 2019 genomfördes en omorganisation där tjänstepersoner från
kommunstyrelse och samhällsbyggnadsförvaltning slogs samman och det bildades en
kommunledningsförvaltning. Arbetsmarknadsavdelningen ingick i kommunstyrelsen
under 2018 men övergick till socialförvaltningen från och med 2019. I diagram nedan
redovisas den personal som ingick i kommunstyrelsen under 2018. Förändringar i
organsiationen kommer synas i nästkommande månadsuppföljning.
Då statistiken för antal årsarbetare inte finns tillgänglig förrän en månad senare redovisas
enbart 2018 och 2017- års utfall i diagrammet nedan. Medel för år 2018 är 71 årsarbetare
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per månad. År 2017 var medelvärdet 77 årsarbetare per månad.

Då statistiken för fyllnad- och övertidstimmar inte finns tillgänglig förrän en månad
senare redovisas enbart 2018 och 2017- års utfall i diagrammet nedan. Jämfört med år
2017 har förvaltningens verksamheter fler fyllnad- och övertidstimmar 2018.

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Har under första delen av
2018 varit lägre än föregående år. Under oktober-december ökade dock sjukfrånvaron.
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1.6 Prognos





Kommunstabens underskott beror på obudgeterad tjänst, en del av kostnaden
hanteras genom vakanta tjänster.
Prognosen inom gata, park och hamnar baseras på utfallet per januari, som
uppvisar högre kostnader inom BEAB service.
Förändringen mellan periodens utfall och prognos inom ekonomiavdelningen kan
hänvisas till kostnader för e-handel. Kostnader för införande har ännu inte
fakturerats fullt ut.
Under året förväntas intäkterna på plan- och bygg samt miljöenheten att nå
budgeterad nivå, vilket förklarar avvikelsen mellan prognos och periodens utfall.

Prognos ansvar
Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

725

760

-34

76 924

76 776

148

0

4

-4

13 124

14 098

-975

Total
1000

Kommunfullmäktige

1010

Kommunstyrelse

1011

Kultur

1012

Gata, park och
hamnar

1013

Fritid

7 480

7 491

-11

1015

Fastigheter

3 646

3 846

-200

1016

Fastighetsfunktion

9 419

9 240

179

1100

Kommunstab

5 944

6 513

-568

1101

Administration

5 851

5 923

-72

1102

Servicecenter

1 608

1 614

-7

1105

Tillväxtenhet

8 487

8 451

36

1110

Ekonomiavdelning

7 348

7 120

228

1112

IT- avdelning

1 053

952

101
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Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

8 068

7 978

90

1120

Personalchef

1130

Plan- och
byggenhet

539

526

13

1135

Miljöenhet

2 883

2 875

8

1139

Bostadsanpassning

1 515

1 515

0

1202

Samordningsförbun
det

0

0

0

1203

Lovaktiviteter

0

0

0

1204

Integration

0

-6

6

154 614

155 675

-1 061

Summa

1.7 Åtgärder
Inga åtgärder är planerade i dagsläget.

1.8 Framtid







En genomlysning av kommunens bidrag genomförs där tanken är att tydliggöra
när och hur olika bidrag kan sökas samt vem som beslutar om respektive bidrag.
Processer och rutiner kring telefonin behöver automatiseras och struktureras.
Ökat av samarbete mellan miljöenhet och den administrativa avdelningen
fortsätter. Enheten är beroende av bra administrativt stöd för ett kunna bedriva en
resurseffektiv verksamhet.
Utveckling av servicecenter och "en väg in" fortsätter.
den interna digitala processen ska utvecklas för att möjliggöra att ärenden ska
kunna hanteras digitalt.
Samarbetet mellan tillväxtenheten och andra enheter ska stärkas där det finns
tydliga kontaktytor.
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1 Kommunens verksamheter
1.1 Sammanställning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter januari 2019.





Resultatet för kommunen i januari är +3,5 mkr. (Årsprognos +14,1 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +2,0 mkr. (Årsprognos +3,0 mkr)
Investeringarna till och med januari uppgår till 2,0 mkr.
Likvida medel 63,3 mkr.

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende
ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 19,2 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 6 procent. Generellt brukar ett resultat på
2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

1.2 Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budgetavvikelse efter januari är +0,8 mkr. Avvikelsen härleds främst
till lägre kostnader inom stödfunktioner som HR-avdelningen, IT- och
ekonomiavdelningen. Gata, park och hamnar har högre kostnader än budgeterat inom
BEAB service. Avvikelsen inom miljö- och planenheten beror på att intäkterna släpar
efter och dessa förväntas dock uppgå till budgeterad nivå för året.
Utbildningsnämndens budgetavvikelse är +0,6 mkr. Överskottet härleds främst till
central stödfunktion och förvaltningens IT-service, samt södra området och
kulturområdet.
Socialnämndens budgetavvikelse är -0,6 mkr. Avvikelsen härleds främst till individ- och
familjeomsorgen där kostnaden för externa placeringar är högre än budgeterad ram.
Kostnaden för hemmaplansinsatser som genomförs av verksamheten stöd och insatser har
också varit betydligt högre under perioden än vad budgeten tillåter. Kostnaden för
försörjningsstöd är också högre än budget vilket bidrar till verksamhetens totala
avvikelse.
Hemtjänsten har haft fler hemtjänsttimmar än budgeterat för månaden. Däremot har
särskilt boende haft flertalet tomma platser under månaden vilket, tack vare att samarbetet
mellan enheterna ökat och extrapersonal kunnat undvikas.
Omsorgen om funktionsnedsatta visar också en positiv avvikelse för januari vilket beror
till stor del på att de flesta verksamheter anpassats efter behov och budgeterad ram.
Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det
innebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats
över. Integrationsenheten bidrar mycket till att sänka periodens avvikelse då deras
kostnader varit betydligt lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.
Finansförvaltningens budgetavvikelse +0,8 mkr förklaras av högre skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning +0,4 mkr samt låga räntekostnader +0,2 mkr. Då
kommunen har valt att använda den överskottsfond som bildas på pensionsinbetalningar
kan kostnaderna för pensionsinbetalningarna hållas nere med +0,2 mkr.
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Driftredovisning (tkr)
Årsbudget

Redovisat

Utfall

Avvikelse

154 614

13 002

12 232

770

Total
1

Kommunstyrelsen

2

Övriga nämnder

2 042

-109

-185

76

3

Borgholms Slott

0

385

88

298

6

Utbildningsnämnd

181 351

15 010

14 434

576

7

Socialnämnd

299 620

25 219

25 777

-558

8

Samhällsbyggnads
nämnd

519

43

53

-10

9

Finansförvaltning

-649 196

-55 103

-55 936

833

-11 050

-1 552

-3 537

1 985

Summa

1.3 Prognos
Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till -1,1 mkr. Prognosen baseras på att
intäkterna inom miljö- och byggenheten uppgår till budgeterad nivå samt att avvikelsen
inom gata, park och hamnar inte ökar. Prognosen baseras på det som beslutats inför 2019
vilket innebär att nya beslut och extrabeställningar inom gata, park och hamnar förändrar
prognosen.
Utbildningsnämndens prognos uppgår till -0,4 mkr och avvikelsen härleds främst till det
höga personalläge som återfinns på Åkerbo grundskola i januari. Åtgärder för att få en
budget i balans föreligger och kommer att presenteras vid nästkommande
månadsuppföljning. Det höga intäktsläget för januari månad på det södra området
förväntas i nuläget finnas kvar.
Socialnämndens helårsprognos är -4,2 mkr. Prognosen baseras på att de åtgärder/
effektiviseringar som förvaltningen listat under punkten åtgärder genomförs. Flertalet av
de effektiviseringar som togs i beslut under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska
verksamheterna genomföra ytterligare åtgärder för att minska avvikelsen.
Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i
budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Verksamheten
för försörjningsstöd beräknas hålla budget tack vare att 20 hushåll beräknas komma ut i
sysselsättning.
Verksamheten för stöd och insatser beräknas hålla budget under året. De kostnader som
rör ensamkommande barn och unga finansieras av ersättningar från Migrationsverket och
de kostnader som rör hemmaplanslösningar finansieras internt av individ- och
familjeomsorgen och omsorgen av funktionsnedsatta.
Hälso- och sjukvårdens prognos baseras på ökad andel åldrande befolkning, fler patienter
som kommer hem tidigare från sjukhuset på grund av kortare vårdtider samt att
sjukvårdskrävande patienter vårdas i hemmet, t ex via hemsjukhuset. Detta indikerar att
kostnaden för hjälpmedel inte kommer bli lägre än föregående år.
Projektet som Arbetsmarknadsenheten håller i beräknas visa ett överskott vid årets slut.
Resterande projekt som drivs med extern finansiering förväntas inte påverka resultatet.
Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +8,9 mkr. Prognosen inkluderar
inga eventuella extraordinära intäkter så som byggbonus eller utdelning från
Kommuninvest.
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Prognos driftredovisning (tkr)
Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

154 614

155 675

-1 061

Total
1

Kommunstyrelsen

2

Övriga nämnder

2 042

2 477

-435

3

Borgholms Slott

0

-298

298

6

Utbildningsnämnd

181 351

181 752

-401

7

Socialnämnd

299 620

303 839

-4 219

8

Samhällsbyggnads
nämnd

519

537

-18

9

Finansförvaltning

-649 196

-658 065

8 869

-11 050

-14 083

3 033

Summa

1.4 Åtgärder
Socialnämndens beslutade åtgärder framgår nedan:










Fortsatt arbete för att minska sjukfrånvaron, målet är 1,0 % - 1 mkr.
Hemtjänsten i norr har fr.o.m. årsskiftet minskat bilparken med en bil. - 70 tkr
Boendestödet har nu påbörjat en effektivisering genom att biståndshandläggare
skickar beställning med tid istället för antal tillfällen. Efter sommaren kommer
boendestödet implementera LapsCare vilket kommer leda till en effektivare
schemaläggning. Gör vi inte denna effektivisering spår vi ett underskott om 680 tkr på helåret. Med effektiviseringen beräknas underskottet kunna begränsas
till -400 tkr på helår.
Nedläggning av gruppbostad Februarivägen genererar en effektivisering om 0,4
årsarbetare beräknat på halvår - 86 tkr
Flytt av verksamheten på Cikorian till Ekbacka - 60 tkr
Samlokalisering av daglig verksamhet - budget är lagd utefter att denna åtgärd
genomförs och jämfört med 2018 ger detta en effektivisering - 169 tkr
Flytt av Klinta korttid till nya lokaler i Runsten senast augusti - 68 tkr
För att uppnå en budget i balans gällande hemmaplanslösningar ska
uppdragsbeställningar komma i god tid innan uppdragen skall startas, för att få
till en bra planering utan mertid som följd. - 400 tkr
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 41

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-12

41

Dnr 2018/145 003 KS

Riktilinjer för internkontroll
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anta riktlinje för intern styrning och kontroll.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-02-28 § 70 till ekonomiavdelningen
att fram dokument för ekonomiska styrprinciper och internkontroll för kommunen
och i tillämpliga delar för den verksamheten som är överförd till Borgholm Energi
AB och Borgholm Energi Elnät AB. Kommunfullmäktige antog 2018-02-09 § 47
framtagna styrprinciper.
Målet med intern styrning och kontroll är att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet, exempelvis genom effektivitet och förtroende för det demokratiska systemet.
Det handlar även om att förebygga och åtgärda allvarliga fel, garantera säkerhet
och rättssäkerhet och att det råder en balans mellan kostnad och nytta.
Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 reglemente för intern styrning och kontroll.
Av dokumentet framgår att intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa
att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Detta innebär att arbetet sker mot uppsatta mål, säkerställer att lagar, bestämmelser och
överenskommelser efterlevs, minimerar risker, att det finns säkra system och rutiner, säkrar att resurser används i enlighet med tagna beslut, skydda politiker och
medarbetare från oberättigade misstankar, bevakar att fastställda styrdokument
följs. Reglementet kompletteras med riktlinjer och rutiner.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för intern styrning och kontroll.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-02-08

2018/145 003

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Linda Kjellin
Controller

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – Riktlinje intern styrning och kontroll
Förslag till beslut
att

anta Riktlinje intern styrning och kontroll

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-02-28 § 70 till ekonomiavdelningen
att fram dokument för ekonomiska styrprinciper och internkontroll för kommunen och
i tillämpliga delar för den verksamheten som är överförd till Borgholm Energi AB och
Borgholm Energi Elnät AB. Kommunfullmäktige antog 2018-02-09 § 47 framtagna
styrprinciper.
Målet med intern styrning och kontroll är att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet, exempelvis genom: effektivitet, förtroende för det demokratiska systemet, förebygga och åtgärda allvarliga fel, säkerhet och rättssäkerhet, balans mellan kostnad
och nytta.
Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 Reglemente för intern styrning och kontroll.
Av dokumentet framgår att intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa
att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Innebärande att arbetet sker mot uppsatta mål, säkerställa att lagar, bestämmelser och
överenskommelser efterlevs, minimera risker, säkra system och rutiner, säkra att resurser används i enighet med tagna beslut, skydda politiker och medarbetare från
oberättigade misstankar, bevaka att fastställda styrdokument följs. Reglementet
kompletteras med riktlinjer och rutiner.

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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1 Inledning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskriver intern kontroll på följande sätt: Intern
kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska
göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade begreppet för
den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta. Intern
kontroll är som mest effektiv när den är en integrerad del av verksamheten och inte en
isolerad aktivitet.
Nedan följer en riktlinje för intern kontroll, för Borgholms kommun samt kommunala
bolag, med utgångspunkt i Reglemente för intern styrning och kontroll. I dokumentet
likställs styrelse med nämnd och VD likställs med förvaltningschef.

2 Syfte och mål
Målet med intern styrning och kontroll är att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet.
Intern styrning och kontroll omfattas av en struktur som bidrar till att verksamheten
uppnår sina mål på ett kostnadseffektivt sätt, att tillgångar skyddas och oönskade
händelser och effekter undviks.
Riktlinjen är ett verktyg för att praktiskt kunna upprätthålla intern kontroll i kommunens
verksamheter. Syftet med riktlinjen är att integrera arbetet med intern kontroll i
verksamhetens dagliga arbete samt säkerställa att Borgholms kommun upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll för:




ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

3 Årshjul
Årsplan med budget för nästkommande budgetår beslutas av kommunfullmäktige i juni. I
planen fastställs kommunövergripande kontrollmoment och åtgärder som kommer
genomföras under nästkommande budgetår. Nämnder beslutar om kontrollmoment i
samband med verksamhetsplan.

4 Ansvar/Kontrollorganisation
Den interna kontrollen berör och omfattar alla - förtroendevalda, förvaltningsledning och
anställda. Det är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från
högsta politiska ledning ner till den enskilde som är anställd att utföra ett arbete. De
förtroendevalda kan och ska ställa krav på att systemet fungerar och är tillräckligt.
Kommunfullmäktige
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Fullmäktige är ytterst den som ger uppdrag och ansvar till styrelse och nämnder.
Fullmäktige förväntar sig en återkoppling för att kunna följa upp och eventuellt
omprioritera, ta nya initiativ och slutligen också utkräva ansvar från styrelse, nämnder
och enskilda förtroendevalda. I fullmäktiges ansvarsprövning är bedömningen av den
interna kontrollen en viktig del.
Nämnden har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Nämnden ska upprätta en organisation för den interna kontrollen samt se till att regler och
anvisningar följs.
Förvaltningschef ansvarar för att leda arbetet med intern kontroll och se till att konkreta
rutiner är utformade så att god intern kontroll kan upprätthållas. Förvaltningschef ska
löpande rapportera till nämnden hur den interna kontrollen fungerar. Denna rapportering
ska ske inom ramen för förvaltningens samlade uppföljning.
Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen ska se till att de antagna
riktlinjerna och anvisningarna följs samt informera övriga anställda om dess innebörd.
Vidare ska de verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål samt att dokumentera
och vidta åtgärder om brister upptäcks.
Övriga anställda är skyldiga att följa de antagna reglerna och anvisningarna i sitt arbete.
Brister som upptäcks i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast
överordnad eller den som nämnden utsett.
Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna
kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Kommunstyrelsen har dessutom ett
särskilt uppdrag att leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
de andra nämnderna liksom att formulera förvaltningsövergripande regler kring intern
kontroll.

5 Genomförande
Kommunens övergripande internkontrollplan upprättas i samband med årsplan och
rapporteras i årsbokslut till kommunfullmäktige.
Nämnder ska årligen upprätta en intern kontrollplan i sin verksamhetsplan. En intern
kontrollplan ska svara på frågor som:





vad ska kontrolleras?
när och hur ska kontrollen genomföras?
vem ska utföra kontrollen?
hur ska rapporteringen ske?

Resultatet av uppföljningen ska rapporteras till nämnden i verksamhetsberättelsen.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas verksamhetsberättelser
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, i de fall förbättringar
behöver göras, ta initiativ till sådana.

5.1 Process
Varje förvaltning eller motsvarande ska med ledning från dessa riktlinjer upprätta egna
rutiner som beskriver arbetet med den interna kontrollplanen i den ordinarie
verksamheten.
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Året före verksamhetsåret planeras den interna styrningen och kontrollen genom att intern
kontrollplan upprättas i samband med årsplan med budget.
Under verksamhetsåret genomförs de granskningar och åtgärder som beslutats i den
interna kontrollplanen.
Den övergripande interna kontrollplanen arbetas fram i en arbetsgrupp med
representanter från samtliga förvaltningar. Respektive förvaltning kompletterar
kontrollplanen med verksamhetsspecifika risker.

Planera: Inventering av risker
Inför varje år gör en arbetsgrupp, med representanter från samtliga förvaltningar, en
inventering av kommunövergripande risker. Riskerna identifieras med utgångspunkt från
olika frågeställningar och utifrån område som till exempel ekonomi,
informationssäkerhet, HR och uppföljning av beslut. De kommunövergripande riskerna
fördelas ner på förvaltningsnivå och kompletteras med förvaltningsspecifika risker.
Förvaltningschef är ansvarig för inventering av förvaltningsspecifika risker.
Borgholms kommun delar upp syftet i två olika områden intern styrning och intern
kontroll. Dessa syften är krav i processen för intern styrning och kontroll.
Intern styrning
a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och
uppdrag.
b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.
Intern kontroll
c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Borgholms kommun har beslutat
samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.
d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande
och ändamålsenlig.
e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd.
En risk ska formuleras som: "Risken att [något händer]".
Risken ska också svara på konsekvensen av den genom formuleringen: "Kan leda till [att
något händer]".
Exempel:
Område

Process

Risk

Informationssäkerhet

Dataskyddsförordningen

Risken att
verksamheten inte
efterlever
dataskyddsförordningen

Kommunfullmäktige
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Planera: Värdering av risker
Med värdering av risker menas att uppskatta sannolikheten att fel uppstår och den
konsekvens det medför. Sannolikhet och konsekvens skattas och bedöms var för sig enligt
en fyrgradig skala. Detta multipliceras till ett riskvärde där högsta riskvärdet är 16 (4 x 4)
och det lägsta är 1 (1 x 1).

I nämndens arbetsutskott gör de företroendevalda i samråd med förvaltningschefen en
värdering av varje risk, och fördelar de skattade riskerna i matrisen, utifrån hur sannolikt
det är att den inträffar och vilka konsekvenser det skulle få för verksamheten.
Arbetsutskottet väljer ut de mest prioriterade riskerna och föreslår nämnden att dessa ska
följas upp under kommande år.

Planera: Förslag till intern kontroll
När värdering är gjord upprättas ett förslag till intern kontrollplan. Varje prioriterad risk
beskrivs enligt tabell nedan.
Exempel på kontrollplan för prioriterad risk:
Risken [att något händer] kan leda till att [något händer]
Riskbeskrivning

Beskrivning av risk och konsekvens

Sannolikhet

1. Osannolik, 2. Möjlig, 3. Trolig, 4. Sannolik

Konsekvens

1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4.
Allvarlig

Vidare hantering

Granskning, Direktåtgärd, Ingen åtgärd

Till internkontrollplan

Ja/Nej

Granskning

Beskrivning av granskning

Ansvarig

Ansvarig person för granskning

Start- och slutdatum

Start- och slutdatum för granskning
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Genomföra:
Förvaltningschefer och verksamhetsansvariga chefer är ansvariga för att de granskningar
som beslutats genomförs enligt kontrollplan. Visar granskning på brister rapporteras
dessa. Nödvändiga åtgärder beslutas och genomförs.

Följa upp:
Uppföljningen av den övergripande interna kontrollen genomförs i samband med
delårsrapporten och i årsbokslutet. Nämnder gör sin uppföljning i sin
verksamhetsberättelse vid delårsrapporten och vid årsbokslut. All uppföljning har sin
utgångspunkt i den upprättade interna kontrollplanen.
I uppföljningen ingår att bedöma följande:




Resultat av granskning
Har eventuell åtgärd bidragit till önskad effekt?
Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?

Förbättra:
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas verksamhetsberättelser
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och, i de fall förbättringar
behöver göras, ta initiativ till sådana.
Nämnden ansvarar för att nödvändiga förbättringar genomförs gällande förvaltningens
interna kontroll. Nämnden och förvaltningschefen ansvarar för att åtgärder vidtas i de fall
brister upptäcks.
Nämnden kan utifrån föregående års rapport besluta att en risk med högt riskvärde ska
finnas kvar även i nästa års interna kontrollplan.
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 138

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-18

131-153

Dnr 2018/145-003 KS

Reglemente för intern styrning och kontroll
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-02-28 § 70 till ekonomiavdelningen
att ta fram dokument för ekonomiska styrprinciper och internkontroll för
kommunen och i tillämpliga delar för den verksamheten som är överförd
till Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB.
Kommunfullmäktige antog 2018-02-09 § 47 framtagna styrprinciper.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-15 fanns framtaget Reglemente för intern styrning och kontroll.
Av dokumentet framgår att intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Innebärande att
- arbetet sker mot uppsatta mål.
- säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
- minimera risker, säkra system och rutiner.
- säkra att resurser används i enighet med tagna beslut.
- skydda politiker och medarbetare från oberättigade misstankar.
- bevaka att fastställda styrdokument följs.
Målet med intern styrning och kontroll är att säkerställa en ändamålsenlig
verksamhet, exempelvis genom: effektivitet, förtroende för det demokratiska
systemet, förebygga och åtgärda allvarliga fel, säkerhet och rättssäkerhet,
balans mellan kostnad och nytta.
Borgholms kommun delar upp syftet i intern styrning och intern kontroll.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-15 § 163 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Reglemente för intern styrning och kontroll för Borgholms kommun
och dess bolag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-29 noterades att handlingsplan och riktlinjer kommer att tas fram utifrån reglementet efter antagandet.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-05-29 § 108 kommunfullmäktige
att anta Reglemente för intern styrning och kontroll för Borgholms kommun
och dess bolag.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-18

131-153

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Reglemente för intern styrning och kontroll för Borgholms kommun och dess bolag.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 31

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-05

31

Dnr 2019/38 003 KS

Policy för upphandling och inköp
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att

anta policy för inköp och upphandling, som ersätter tidigare beslutad upphandlingspolicy (2014-08-18 §150)

Ärendebeskrivning
Kommunens inköps- och upphandlingspolicy reviderades senast 2014. Det har beslutats om en ny lag (LOU 2016:1145) som trädde i kraft 1 januari 2017. Kommunens upphandlingspolicy behöver därför anpassas till den nya lagen. Upphandlingspolicyn kompletteras med tillhörande riktlinjer och rutiner.
Syftet med den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) var främst:






Förenkling och ökad flexibilitet
Strategisk användning av upphandling
Mer fokus på sociala och miljörelaterade kriterier
Underlättande för små, medelstora och nystartade företag
Sunda förfaranden

Syftet med upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer är att säkerställa att kommunen samt kommunala bolag följer Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Lag
om valfrihetssystem (LOV) och de grundläggande principerna och upphandlar på
ett kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, affärsmässigt sätt.
Upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer gäller kommunens samtliga nämnder
och förvaltningar samt kommunala bolag. Policyn omfattar alla upphandlingar och
inköp av varor, tjänster och entreprenader. Ersätter antagen upphandlingspolicy
KF 2014-08-18 § 150.
Dagens sammanträde
Med redaktionella ändringar godkänner förslaget till beslut.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-01-20

2019/38 003

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Linda Kjellin
Budgetchef

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – Policy för inköp och upphandling
Förslag till beslut
att

besluta om policy för inköp och upphandling som ersätter tidigare beslutad
upphandlingspolicy (2014-08-18 §150)

Ärendebeskrivning
Kommunens inköps- och upphandlingspolicy reviderades senast 2014. Det har beslutats om en ny lag (LOU 2016:1145) som trädde i kraft 1 januari 2017. Kommunens upphandlingspolicy behöver därför anpassas till den nya lagen. Upphandlingspolicyn kompletteras med tillhörande riktlinjer och rutiner.
Syftet med den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) var främst:






Förenkling och ökad flexibilitet
Strategisk användning av upphandling
Mer fokus på sociala och miljörelaterade kriterier
Underlättande för små, medelstora och nystartade företag
Sunda förfaranden

Syftet med upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer är att säkerställa att kommunen samt kommunala bolag följer Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Lag
om valfrihetssystem (LOV) och de grundläggande principerna och upphandlar på ett
kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, affärsmässigt sätt.
Upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer gäller kommunens samtliga nämnder
och förvaltningar samt kommunala bolag. Policyn omfattar alla upphandlingar och
inköp av varor, tjänster och entreprenader. Ersätter antagen upphandlingspolicy KF
2014-08-18 § 150.

Linda Kjellin
Budgetchef
Skickas till
Kommunstyrelsen
Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-88013

Telefax

e-mail / www

linda.kjellin@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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1 Inledning
Upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer gäller kommunens samtliga nämnder och
förvaltningar samt kommunala bolag. Policyn omfattar alla upphandlingar och inköp av
varor, tjänster och entreprenader. En tydlig upphandlingsprocess ska säkerställa att
policyn följs och att den omsätts i avtalsvillkor.

2. Syfte
Upphandlingspolicyn är ett styrande dokument som syftar till att främja en hållbar
utveckling, bästa hushållning med kommunala medel, samt bidra till att resurser frigörs
inom kommunernas förvaltningar och deras verksamheter.
Syftet med upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer är att säkerställa att kommunen
samt kommunala bolag följer Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Lag om
valfrihetssystem (LOV) och de grundläggande principerna och upphandlar på ett
kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, affärsmässigt sätt. Upphandling är en strategisk resurs
för styrning och kontroll och ska ske med helhetssyn och utifrån ett
totalkostnadsperspektiv.

3. Ansvarsfördelning
• Kommunfullmäktige beslutar gällande policy för upphandling och inköp.
• Kommunstyrelsen beslutar gällande riktlinjer avseende upphandling och inköp.
• Nämnd och styrelse har ansvar för att inköp och upphandling hanteras i
överensstämmelse med lag, annan författning och denna policy. Systematisk samverkan
och erfarenhetsutbyte ska ske mellan förvaltningar och bolag.

4. Grundläggande principer
Borgholms kommun ska genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och inköp
medverka till utvecklingen av ett hållbart samhälle, som präglas av miljömässigt och
socialt ansvarstagande, demokrati, solidaritet och rättvisa villkor. Upphandling ska bidra
till att de av kommunfullmäktige uppsatta mål uppnås. Borgholms kommun ser positivt
på leverantörer som bidrar till en hållbar samhällsutveckling lokalt och globalt. Det
innebär att:
1. All upphandling ska vara affärsmässig, kostnadseffektiv och följa
upphandlingslagstiftningen.
2. All upphandling ska genomföras så att beställaren får varor och tjänster med rätt
funktion, rätt kvalitet och hög säkerhet till mest fördelaktiga totalkostnad.
3. Samtliga upphandlingar ska bidra till en hållbar utveckling med minsta möjliga
miljöpåverkan. Miljökrav vid upphandling ska alltid ställas utifrån ett helhetsperspektiv
så att kraven blir proportionerliga och maximal miljönytta för satsade kommunala medel
erhålls.
4. Upphandling ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas. Val av leverantörer sker
utan ovidkommande hänsyn och på affärsmässig grund.
5. All upphandling ska eftersträva mångfald av leverantörer.
Kommunfullmäktige
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6. De produkter, tjänster och entreprenader som upphandlas ska produceras/utföras under
goda arbetsrättsliga villkor, i nivå med kollektivavtal, och med respekt för mänskliga
rättigheter och miljö.
7. Principen om alla människors lika värde och rätt att bli behandlade på lika villkor ska
säkerställas.
8. Samtliga inköp ska främja en god miljö och en god hälsa lokalt och globalt, t.ex. i form
av svenska djurskyddskrav. Särskild hänsyn ska tas till barn och unga.
9. Alla upphandlade leverantörer ska agera etiskt och ansvarsfullt. Där ingår att inte
kringgå eller utnyttja skattebestämmelser i syfte att uppnå andra skatteeffekter än
lagstiftaren avsett.
10. Meddelarfrihet ska gälla för leverantörer som utför tjänster åt kommunen inom vård,
skola och omsorg.
11. Upprättade ramavtal ska kännas till och användas i första hand.
12. Kommunens e-handelssystem ska nyttjas där det är möjligt.

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

Policy för upphandling och inköp
Borgholms Kommun
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§ 36

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-05

36

Dnr 2019/35 825 KS

Akuta åtgärder Kalles Brygga Stora Rör
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att avsätta 150 tkr för rivning och bortforsling av befintlig brygganläggning

att avsätta 750 tkr för inköp och montering av ny brygganläggning enligt konstruktion 2.

Ärendebeskrivning
Underhållsbehovet av båtbryggan, kallad Kalles brygga, i Stora Rörs
hamn är välkänt sedan många år tillbaka. Frågan har varit uppe i politiken
under de senaste tre mandatperioderna.
Efter senaste stormen blev bryggan så illa skadad att den nu av säkerhetsskäl måste hållas avstängd. Flytbryggorna är uttjänta, någon av dem
kan möjligtvis återanvändas men först efter omfattande renovering. Ybommarna, som används för att förankra båtarna vid bryggan, är av varierande kvalitet och några av dem är på grund av brist på underhåll och
daglig tillsyn skadade eller har lossnat helt.
De gamla dykdalberna som bryggorna är uppruttna i pålverket och måste
monteras ner. De utgjorde en del av färjeläget en gång i tiden och har stått
där på övertid de senaste tio åren.
Det är brådskande, för att inte säga akut, att få bort denna gamla konstruktionen och ersätta den med nya bryggor. Bryggan är fullbelagd hela
sommaren, båtplatserna hyrs säsongsvis.

Beslutsunderlag
Dykdalberna sågas av vid botten och dras upp på land, därefter separeras de från
metalldelar och transporteras till Moskogen för deponi. Flytbryggorna går samma
väg. De Y-bommar som är i gott skick återanvänds i övriga hamnar efter behov och
mellanlagras därför på förrådet i Tallen.
Beräknad kostnad för demontering och efterhantering:
Arbetskostnad inkl. dyktid:
70 000:Maskintid, lyft och lastning.
25 000:Transport och mottagning av material på Moskogen: 50-55 000:Totalt: 150 000 kr (inkl oförutsett)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragraf

2019-02-05
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Ny komplett brygganläggning köps in och monteras före säsong.
(1) Betong
(2) Träbrygga och betong

1 100 000 kr
750 000 kr

Konsekvensbeskrivning
Utan åtgärder förblir den gamla bryggan avstängd utan möjlighet att öppna till säsongstart. Platserna är redan uthyrda och det finns inga andra platser att erbjuda i
hamnen.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-01-31
Ert datum

1 (2)

.
Er beteckning

Handläggare

Jens Odevall
Fastighetsavdelningen

Till KSAU

Småbåtsbrygga Stora Rörs Hamn
Förslag till beslut
att

Avsätta 150 000 kr för rivning och bortforsling av befintlig brygganläggning
att

Avsätta 750 000 -1 100 000 för inköp och montering av ny brygganläggning beroende på val av bryggkonstruktion 1 eller 2.

Ärendebeskrivning
Underhållsbehovet av båtbryggan, kallad Kalles brygga, i Stora Rörs hamn
är välkänt sedan många år tillbaka. Frågan har varit uppe i politiken under
de senaste tre mandatperioderna.
Efter senaste stormen blev bryggan dock så illa skadad att den nu av säkerhetsskäl måste hållas avstängd.
Flytbryggorna är uttjänta, någon av dem kan möjligtvis återanvändas som
men först efter omfattande renovering. Y bommarna, som används för att
förankra båtarna vid bryggan, är av varierande kvalité och några av dem
är på grund av brist på underhåll och daglig tillsyn skadade eller har lossnat helt.
De gamla dykdalberna som bryggorna är uppruttna i pålverket och måste
monteras ner. De utgjorde en del av färjeläget en gång i tiden och har stått
där på övertid de senaste 10 åren.
Det är brådskande, för att inte säga akut, att få bort denna gamla konstruktion och ersätta den med nya bryggor. Bryggan är fullbelagd hela sommaren, båtplatserna hyrs säsongsvis.

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-88705

Telefax

e-mail / www

hans.Johannesson@borgholmenergi.se
http://www.borgholm.se
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Beslutsunderlag

Dykdalberna sågas av vid botten och dras upp på land, därefter separeras
de från metalldelar och transporteras till Moskogen för deponi. Flyttbryggorna går samma väg.
De Y bommar som är i gått skick återanvänds i övriga hamnar efter behov
och mellanlagras därför på förrådet i Tallen.
Beräknad kostnad för demontering och efterhantering:
Arbetskostnad inkl. dyktid:
70 000:Maskintid, lyft och lastning.
25 000:Transport och mottagning av material på Moskogen: 50-55 000:Totalt: 150 000 kr (inkl oförutsett)
Detta arbete utförs snarast möjligt.
Ny komplett brygganläggning köps in och monteras före säsong.
Total kostnad alternativ (se offert ).
(1) Betong
(2) Träbrygga och betong

1 100 000 kr
750 000 kr

Konsekvensanalys
Utan åtgärder förblir den gamla bryggan avstängd utan möjlighet att öppna till säsongstart. Platserna är redan uthyrda och det finns inga andra platser att erbjuda i
hamnen.

Lars Gunnar Fagerberg
Ekonomi- och Fastighetschef

Skickas till
KSAU

Jens Odevall
Kommunchef
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2019-02-12

44

Dnr 2019/53 KS

Byggnation av bryggor vid Sjöstugan och Klinta
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att avsätta 500 000:- till byggnation av en permanent brygga vid Sjöstugan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra till ekonomi- och fastighetschefen att inkomma med en fördjupad förstudie avseende etapp 2 och 3.
Ärendebeskrivning
Bryggorna vid Sjöstugeviken, Simskolebryggan och Sjöstugebryggan
samt bryggan i Klinta har pålats och byggts upp inför varje säsong. Detta
har varit en rutin sedan många år tillbaka, ett arbete som är både tidskrävande och kostsamt, men framförallt väldigt beroende av både rätt väder,
vind och vattenstånd och därmed svårplanerat.
Permanenta bryggor har varit under diskussion en tid och av den anledningen har olika lösningar lämpliga för respektive brygga utvärderats.
Sjöstugebryggan är den enklaste bryggan att bygga rent konstruktionsmässigt, då den ligger ganska skyddat inne i viken och den kan dessutom
börja byggas i stort sett omgående och stå klar till säsongsstart. Den får
ett utseende som påminner om den tidigare bryggan, men något bredare
och med permanenta pålar och stomme, inte helt olik Societetsbryggans
konstruktion.
Simskolebryggan och Klintabryggan blir kraftigare och därmed kostsammare konstruktioner, då deras läge är mer utsatt och kräver noggrann projektering för att få till en långsiktigt bra lösning.
Bedömning
Etapp 1- För byggnation av en permanent brygga vid Sjöstugan krävs
500 000 kr. Stomkonstruktion kostar enligt anbud 421 140 kr och till träöverbyggnaden kan material som blivit över vid övriga bryggarbeten användas.
Etapp 2 - Projektering och upphandling av Simskolebryggan med planerad
byggstart 1 september 2019, till en uppskattad kostnad på 60 000 kr.
Etapp 3 - Projektering och upphandling av Klintabryggan med planerad
byggstar våren 2020, till en uppskattad kostnad på 60 000 kr.
Skickas till
Lars-Gunnar Fagerberg, ekonomi- och fastighetschef
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

1 (2)

2018-05-15
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Lars- Gunnar Fagerberg
KSAU
Sjöstugebryggan
Sammanfattning av ärendet
Bryggorna vid Sjöstugeviken, den längre sk. Simskolebryggan och
Sjöstugebryggan, samt bryggan i Klinta har pålats och byggts upp inför
varje säsong.
Detta har varit en rutin sedan många år tillbaka och är ett arbete som är
såväl tidskrävande som kostsamt men framförallt väldigt beroende av rätt
väder,vind och hög eller lågvatten och därmed svårplanerat.
Permanenta bryggor har varit under diskussion en tid och av den
anledningen har vi tittat på olika lösningar lämpliga för respektive brygga.
Sjöstugebryggan är den enklaste bryggan att bygga konstruktionsmässigt
då den ligger ganska skyddat inne i viken och den kan dessutom börja
byggas i stort sett omgående och stå klar till säsongstart.
Den får ett utseende som påminner om den tidigare bryggan men något
bredare och med permanenta pålar och stomme, inte helt olik
societetsbryggans konstruktion.
Vi har under tidigare bryggbyggen i hamnarna Stora Rör, Vedkajen och
Societetsbryggan, samlat på oss en hel del överblivet material om vi nu
kan använda till själva pålarna till Sjöstugebryggan och därmed hålla ner
kostnaderna. Se bif.doc.
Simskolebryggan blir en mer kraftig och därmed kostsam konstruktion då
dess läge är mer utsatt och kräver en noggrann projektering för att få till en
långsiktigt bra lösning.
Klintabryggan har även den ett utsatt läge och kräver också sin
projektering.

Postadress

387 21 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

0485-129 35

Kristian.kijewski@borgholm.se
www.borgholm.se

53

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-02-136

[Dnr]

Ert datum

Er beteckning

Förslag till beslut
Etapp 1
Avsätta 520 000:- till byggnation av permanent brygga vid Sjöstugan.
Stomkonstruktion enligt anbud 421 140:- genom direktupphandling.
Resterande för träöverbyggnad med ramavtalad byggfirma.
Ev. överskott beroende på det sparade material vi kan tillhandahålla
överförs på nästa etapp.
Etapp 2
Avsätta medel, förslagsvis 60 000:-, till projektering och upphandling av
Simskolebryggan med planerad byggstart 2019-09-01
Etapp 3
Avsätta medel, förslagsvis 60 000:-, för projektering och upphandling av
Klintabryggan med byggstart våren 2020.

Lars-Gunnar Fagerberg

2 (2)
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Stenninge Bygg & Dyk
Henrik Petersson
070 56 44 444

Anbud / Förslag för byggnad utav bryggstomme till Sjöstugans badbrygga,
Borgholm
Konstruktion:
8 st pålpar
Pålarna består av en stålbalk HEB 120 som pålas ner till berg eller fast botten,
cc 3,9 m.
I överkant på pålarna svetsas stålbalkar IPE 160 längs med och mellan varje
pålpar. Detta stålskelett gjuts sedan in i en betongkonstruktion som ger stålet
ett underhållsfritt och bra rostskydd samt en tung och stabil brygga.
Stålpålarna i vattnet kläs med PEH 315 PN 6.
Plaströren fungerar både som gjutform och ett bra skydd mot isen som har
svårt att få fästa på svarta plasten.
Förutsättningar för beräknat pris:
Bryggans längd ca 31 m + befintligt landfäste i betong.
Bryggans bredd ca 2,3 m (stommen)
Pålbar botten, om inte pålen går ned ordentligt behövs eventuella diagonal
pålar.
Att det räcker med 6 m HEB balk till varje påle.
Att det räcker med 3 m PEH 315 rör till varje påle.
Material och arbetsutrustning för detta förslag uppskattas till 421 140;- plus
moms.
Om kunden själv tillhandahåller plaströr och stålet till pålarna minskar priset
med 121 440;-.
Bygg & Dyk är försäkrade i Länsförsäkringar.
Om arbetet skall utföras av Bygg & Dyk måste det utföras senast sista april
2019, alternativ hösten 2019.

Tack för förfrågan
Henrik Petersson

Org nr:661016-2916

Företaget innehar F-skatt

Lövängsvägen 6, 38770 Löttorp
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Dnr 2016/92 043 KS

Reviderad taxa för hamnverksamheten
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta den reviderade taxan för hamnar, där ”Hamn A-läge” kompletteras
med Böda hamn.

Ärendebeskrivning
I den pågående översynen av kommunens hamnar, där även debitering ses
över, föreslås att Böda hamn, som har varit klassificerad som B-läge, istället
klassificeras som A-läge tillsammans med hamnarna i Borgholm, Byxelkrok,
Sandvik och Kårehamn. A-läge debiteras med 300 kr per kvadratmeter under högsäsong, att jämföra med 150 kr, som B-läge kostar. I och med att
”Hamn A-läge” kompletteras med Böda hamn måste taxan för hamnverksamheten revideras.
Beslutsunderlag
Taxa Hamn 2019
Skickas till
Jesper Slöjdare, taxestrateg Borgholm Energi
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Taxa Hamn 2019
Datum: 2018-12-10

Sida 1

TAXA HAMN 2019

FÖRKLARINGAR
Fartygslängd:

Med fartygslängd avses för fartyg, som innehar i Sverige giltigt
mätbrev, den i mätbrevet redovisade längden och i annat fall
fartygets största längd (längd över allt). Påbörjad längdmeter
räknas som hel.

Hamnavgift fartyg:

Hamnavgift för fartyg prövas i varje enskilt fall av Borgholm
Energi AB.

Högsäsong:

Påskveckan tom Skördefest.

Hamn A-läge:

Borgholm, Byxelkrok, Böda, Sandvik och Kårehamn hamn.

Hamn B-läge:

Övriga hamnar i Borgholms kommun.

Påföljder:

Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras
5 000kr.
Gatuservering utan giltigt tillstånd debiteras 10 000kr.
Nyttjande av allmän platsmark eller gatuservering överskridande i
giltigt tillstånd angiven yta debiteras 2 000 kr.
Överskridelsen ska åtgärdas inom 3 arbetsdagar.
Vid upprepade förseelser dubbleras påföljden för varje förseelse.
(Ex. 2 000 => 4 000 => 8 000kr)
Vid upprepade förseelser kan tillståndet komma att dras in.

Vid ej tillämplig taxa:

Till Servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa
avgiftens storlek då nedanstående taxa Ej är tillämplig.

Andra aktuella taxor:

Förparkeringsavgift för husbilar hänvisas till Taxa Husbilar.
För nyttjande av hamnområde i annan avsikt än i enlighet med

nedanstående taxa inklusive uppställning av
renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller
likande hänvisas till Borgholms kommuns Taxa Allmän plats.
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Taxa Hamn 2019
Datum: 2018-12-10

Sida 2

SMÅBÅTSHAMNAR
Avgift i kr inklusive moms.
Småbåtshamnar

Årsavgift

Båtbredd <1,8m

1 500

Båtbredd 1,8-2,3m

2 350

Båtbredd >2,3m

3 200

GÄSTHAMNAR
Avgift i kr/dygn inklusive moms.
Gästhamnar

v.25-31

v.18-24, 32-40

Övrig tid

Borgholm, Byxelkrok & Sandvik

200

140

70

Övriga gästhamnar

150

110

50

Tillägg båtar >50 fot

100

70

30

40

40

40

Tillägg el-plats

Båt som löser hamnavgift i samma gästhamn 6 dygn i följd ligger det 7:e dygnet
kostnadsfritt.

LANDAD FISK
Avgift i kr/ton exklusive moms.
Landad fisk

Avgift

Laxfisk

160

Ål

125

Sill

17

Övrig fisk 1

25

1

Färsk eller fryst.
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Taxa Hamn 2019
Datum: 2018-12-10

Sida 3

SLIP & RAMP
Avgift i kr/gång (kr/dygn sliphyra) exklusive moms.
Slip & ramp
Sliptagning/rampning båtlängd <10m

Avgift
810

Sliptagning/rampning båtlängd 10-15m

1 125

Sliptagning/rampning båtlängd >15m

1 730

Ramptaxa samtliga hamnar

60

Ramptaxa årskort samtliga hamnar

500

Sliphyra

200

FISKEFARTYG
Avgift i kr exklusive moms.
Fiskefartyg

Avgift

Årsavgift fartygslängd <5m 1

1 000

Tillägg/m fartygslängd >5m 1

250

Ankomstavgift 2

220

Dygnsavgift fartygslängd <10m 2

130

Dygnsavgift fartygslängd 10-15m 2

160

Dygnsavgift fartygslängd >15m 2

200

Anslutning till eluttag 3

75

1

För fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskeslicens, med hemmahamn inom Borgholms kommun.

2

För fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskeslicens, med hemmahamn utom Borgholms kommun

utgår ankomstavgift. Om fartygets uppehåll i hamn överstiger 24 timmar utgår även dygnsavgift.
3

Fartyg med installerad elmätare erlägger avgift efter uppmätt förbrukning och enligt kommunens

kostnad per KWh inklusive samtliga skatter och avgifter.

58

Taxa Hamn 2019
Datum: 2018-12-10

Sida 4

GATUSERVERING I HAMN
Avgift avser kr/m2.
Gatuservering

Högsäsong

Övrig tid

Hamn A-läge

220

50

Hamn B-läge

150

50

Minsta avgift för 1 m2.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av
platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står
nyttjaren för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs för gatuservering och därtill hörande
servering.

ALLMÄN PLATSMARK I HAMN
Avgift avser kr/m2.
Allmän platsmark

Högsäsong

Övrig tid

Hamn A-läge

300

50

Hamn B-läge

150

50

50

50

Dagtaxa

Minsta avgift för 1 m2.
Gatupratare debiteras 1m2. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av
platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står
nyttjaren för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.
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§9

Sammanträdesdatum

Paragra

2019-01-16

2019-

Dnr 2018/84 BEAB

Taxa Hamnar 2019
Beslut
Styrelsen beslutar
att

reviderad Taxa Hamn 2019 enligt bilaga godkänns

att

rekommendera Kommunfullmäktige att godkänna att Hamn A-läge
kompletteras med Böda hamn, enligt reviderad Taxa Hamn 2019.

Styrelsen gör följande tillägg
Styrelsen vill se en tydligare uppdelning av hamnarna inför 2020, vilket ska presenteras i
god tid. (I juni 2019 tas budgetbeslut i kommunen.) Uppdraget ges till VD.

Ärendebeskrivning
Taxestrateg Jesper Slöjdare presenterar ärendet.
I den pågående översynen av kommunens hamnar och det därtill hörande
förbättringsarbetet gällande kostnadskontroll för rättvisare avgiftsdebitering
föreslås en revidering av Taxa Hamn 2019 enligt bilaga, där Hamn A-läge
kompletteras med Böda hamn.

Beslutsunderlag
Taxa Hamn 2019, 181210

Skickas till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Jesper Slöjdare, taxestrateg
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-05

34

Dnr 2019/17 298 KS

Lokaler för daglig verksamhet/hemmplanslösningar Ekbacka Hus 6 och
lokaler för beroendemottagning Ekbacka Hus 1
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att anvisa ytterligare 500 tkr ur investeringsbudget 2019 till invändig upprustning av
lokaler för daglig verksamhet på Ekbacka Hus 6, plan 3.
att anvisa socialförvaltningen 120 tkr ur investeringsbudget till inköp av inventarier
för daglig verksamhet och nystartad verksamhet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar socialnämndens skrivelse till fastighetsavdelningen för dialog med socialförvaltningen och att vid behov återkomma
med förslag om eventuella åtgärder.
Socialnämnden kompletterar och förtydligar till kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-12-19 om att tidigare beslut om lokaler för daglig verksamhet nu gäller samtliga arbetsgrupper.
Vidare beskrivs lokalbehov för hemmaplanslösningar för att minska kostnader för
dyra placeringar samt lokalbehov för den nystartade verksamheten ”Bron” (öppenvård för beroende).
Sammantaget innebär det att lokaler för hemmaplanslösningar samt ytterligare två
grupper i daglig verksamhet kan beredas plats i Hus 6 på Ekbacka. Detta kräver ytterligare anpassningsåtgärder på plan 3.
Den nystartade ”Bron” kan erbjudas lokaler på Ekbacka Hus 1 utan att några lokaländringar eller åtgärder krävs.
Socialförvaltningen har lämnat en begäran till ekonomiavdelningen om 120 000
kronor till inköp av inventarier som t.ex. IT-utrustning och andra pedagogiska hjälpmedel, möbler, gardiner och porslin.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-08 § 13 Dnr 2018/255 298 Ks.
Socialnämnden 2018-12-19 § 175 och § 171.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 Dnr 2018/89-298 KS
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Paragraf
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34

Bedömning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen har tillsammans med socialförvaltningens chef
för daglig verksamhet samt socialförvaltningens lokalsamordnare bedömt att viss
upprustning krävs för lokalerna i Hus 6 plan 3 för att skapa bra arbetsmiljö för brukare och anställda. Byggnaden är både utvändigt och invändigt sliten men har goda förutsättningar att bli väl fungerande för verksamheterna, till en rimlig kostnad.
Utvändigt underhåll har gjorts 2018 gällande taket och ytterligare åtgärder planeras
inför 2019 enligt underhållsplanen. Mindre anpassningar behöver göras som t.ex.
nya ytskikt, nytt kök och brandskyddsåtgärder. Kostnaderna beräknas till ca
500 000 kronor förutom de 2 600 000 kronor som tidigare anvisats projektet.
Konsekvensanalys
Socialförvaltningen bedömer att samlokaliseringen i Hus 6 skapar bättre arbetsmiljö för brukare och anställda samt främjar samarbete och minskar sårbarheten vid
sjukfrånvaro. En mer effektiv lokalanvändning medför att driftkostnaden för daglig
verksamhet bedöms minska med ca 120 000 kronor årligen.
Dagens sammanträde
Fastighetsstrateg Maria Drott redogör för ärendet.
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar att kostnaden på 120 tkr till inköp av inventarier för daglig verksamhet och nystartad verksamhet ska tas ur befintlig investeringsbudget.
Till kommunstyrelsens sammanträde ska ärendet kompletteras med en specificering av förvaltningens investeringsutrymme för 2019.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar att godkänna yrkandet.
Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-01-16

2019/17 298

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Maria Drott
Fastighetsstrateg

Till Kommunstyrelsen

Lokaler för daglig verksamhet/hemmaplanslösningar Ekbacka Hus 6
och lokaler för beroendemottagning Ekbacka Hus 1
Förslag till beslut
Ekonomi- och fastighetsavdelning föreslår kommunstyrelsen;
Att anvisa ytterligare 500 000 kronor ur investeringsbudget 2019 till invändig upprustning av lokaler för daglig verksamhet på Ekbacka Hus 6 plan 3.
Att anvisa socialförvaltningen 120 000 kronor ur investeringsbudget till inköp av inventarier för daglig verksamhet och nystartad verksamhet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar socialnämndens skrivelse till fastighetsavdelningen för dialog med socialförvaltningen och att vid behov återkomma
med förslag om eventuella åtgärder.
Socialnämnden kompletterar och förtydligar till kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-12-19 om att tidigare beslut om lokaler för daglig verksamhet nu gäller samtliga arbetsgrupper.
Vidare beskrivs lokalbehov för hemmaplanslösningar för att minska kostnader för
dyra placeringar samt lokalbehov för den nystartade verksamheten ”Bron” (öppenvård för beroende).
Sammantaget innebär det att lokaler för hemmaplanslösningar samt ytterligare två
grupper i daglig verksamhet kan beredas plats i Hus 6 på Ekbacka. Detta kräver ytterligare anpassningsåtgärder på plan 3.
Den nystartade ”Bron” kan erbjudas lokaler på Ekbacka Hus 1 utan att några lokaländringar eller åtgärder krävs.
Socialförvaltningen har lämnat en begäran till ekonomiavdelningen om 120 000 kronor till inköp av inventarier som t.ex. IT-utrustning och andra pedagogiska hjälpmedel, möbler, gardiner och porslin.

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Maria.Drott@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-08 § 13 Dnr 2018/255 298 Ks.
Socialnämnden 2018-12-19 § 175 och § 171.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 Dnr 2018/89-298 KS
Bedömning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen har tillsammans med socialförvaltningens chef
för daglig verksamhet samt socialförvaltningens lokalsamordnare bedömt att viss
upprustning krävs för lokalerna i Hus 6 plan 3 för att skapa bra arbetsmiljö för brukare och anställda. Byggnaden är utvändigt som invändigt sliten men har goda förutsättningar att bli väl fungerande för verksamheterna till en rimlig kostnad. Utvändigt
underhåll har gjorts 2018 gällande taket och ytterligare åtgärder planeras inför 2019
enligt underhållsplanen. Mindre anpassningar behöver göras som t.ex. nya ytskikt,
nytt kök och brandskyddsåtgärder. Kostnaderna beräknas till ca 500 000 kronor förutom de 2 600 000 kronor som tidigare anvisats projektet.
Konsekvensanalys
Socialförvaltningen bedömer att samlokaliseringen i Hus 6 skapar bättre arbetsmiljö
för brukare och anställda samt främjar samarbete och minskar sårbarheten vid sjukfrånvaro. En mer effektiv lokalanvändning medför att driftskostnaden för daglig verksamhet bedöms minska med ca 120 000 kronor årligen.

Lars-Gunnar Fagerberg
Ekonomi- och fastighetschef

Skickas till
Anna Hasselbom Trofast
Socialnämnden

Maria Drott
Fastighetsstrateg
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§ 14

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-08

14

Dnr 2019/17 298 KS

Behov av del av plan 3, Ekbacka hus 6, för hemmaplanslösningar;
Lokalförsörjning 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar socialnämndens beslut till fastighetsavdelning för dialog med socialförvaltningen för att vid behov återkomma med förslag på eventuella åtgärder.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar 2018-12-19 § 175 att till kommunstyrelsen påtala det fortsatta behovet av plan 3 Ekbacka hus 6 för hemmaplanslösningar och öppenvård inom individ och familjeomsorgen.
Av beslutet framgår att socialnämnden vill uppdra till fastighetsavdelningen att lägga
en planering likt för plan 2 på Ekbacka, hus 6, gällande upprustning av lokaler.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2018-12-19 § 175.
Socialförvaltningens bedömning
Individ och familjeomsorgen har idag en verksamhet på plan 3, gamla Ekbacka.
Behovet att fortsätta bedriva verksamhet på plan 3 fortsätter. Del av plan 3 kan
överlämnas till OFN, Omsorgen för funktionsnedsatta, för daglig verksamhet.
Tidigare har plan 3 och plan 2 använts till HVB, Hem för vård och boende, för ensamkommande. När verksamheten minskade har lokalerna kunnat användas för
att utveckla hemmaplanslösningar som också ger effektivare insatser för individ och
familjeomsorgen.
Halva våningen på plan 3 används till en familj med behov av stöttning. Tidigare
var detta en extern tjänst kommunen köpte och nu bedriver kommunen det i egen
regi. Hemmet kan även användas vid skyddsbehov/vårdbehov och/eller behov av
vägledning i föräldraskapet och/eller utredningsbehov, en så kallad utredningslägenhet. Lagrum för verksamheten är: ”Hem eller öppen verksamhet för vård del av dygn
SoL 7.1.4”.
Verksamheten har även öppnat ”Bron”, en öppenvård för beroendemottagning
som har gruppverksamhet och enskilda samtal. Bron har idag ett 30 tal individer
som verksamhetens beroendeterapeut tar emot. I gruppverksamheten används
12-stegsmetoden. Han har även anhöriggrupper.
Socialförvaltningens konsekvensanalys
Om kommunen inte har lokaler att fortsätta med hemmaplanslösningar blir det
kostandsdrivande då tjänsten behöver köpas från externa företag. Även för individen
och familjen är det mer gynnsamt att arbeta på hemmaplan där verksamheten ser
att det skulle fungera. Likaså är det mer gynnsamt för kommunen och individen med
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-08

14

en öppenvård i egen regi för beroendeproblematik. Verksamheten kan arbeta med
tidigare insatser och motiverande grupper på ett annat sätt och även minska kostnaderna för externa placeringar
Dagens sammanträde
Ledamöterna konstaterar att alla uppdrag till fastighetsavdelningen ska hanteras av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Skickas till
Socialnämnden
Fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign
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Paragraf

2019-02-12

39

§ 39

Dnr 2018/277 002 KS

Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att komplettera delegationsordning för kommunstyrelsen daterad 2018-12-11 med
delegering gällande arrenden och övriga nyttjanderätter enligt nedan.
Ärendebeskrivning
Delegering för att ingå avtal om arrende och övriga nyttjanderätter saknas i delegationsordning för kommunstyrelsen, antagen 2018-12-11.
Beslutsunderlag
Delegationsordning för kommunstyrelsen daterad 2018-12-11 kompletteras med
texten
”Ingå avtal om arrende och övriga nyttjanderätter eller säga upp sådana avtal
 Upp till tio års upplåtelse samt upp till 150 tkr årsavgäld delegeras till tillväxtchef
(med ersättare kommunchef), kan vidaredelegeras till mark- och exploateringsstrateg.
 Över tio års upplåtelse och/eller över 150 tkr årsavgäld delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.”

Skickas till
Tillväxtchef Anders Magnusson.
______________

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-02-05

2018/277 002

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Till KSAU

Borgholm intern tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Att komplettera delegationsordning för kommunstyrelsen daterad 2018-12-11 med
delegering enligt beslutsunderlag.

Ärendebeskrivning
Delegering för att ingå avtal om arrende och övriga nyttjanderätter saknas i delegationsordning för kommunstyrelsen daterad 2018-12-11.
Beslutsunderlag
Att komplettera delegationsordning för kommunstyrelsen daterad 2018-12-11 med
”Ingå avtal om arrende och övriga nyttjanderätter eller säga upp sådana avtal”



Upp till 10 års upplåtelse samt upp till 150 tkr årsavgäld delegeras till
Tillväxtchef (ersättare kommunchef), kan delegeras till MEX
Över 10 års upplåtelse och/eller över 150 tkr årsavgäld delegeras till
KSAU

Bedömning
Konsekvensanalys

Ilko Corkovic
Ordf KS

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Staffan Larsson
Ordf KSAU

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Anders.Magnusson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Delegationsordning
för kommunstyrelsen
Antaget av kommunstyrelsen 2018-12-11 § 255
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Datum

Sida

2018-12-11

2(9)

Med stöd av kommunallagen 6 kap. 37 § och 7 kap. 5-8 §§ delegerar kommunstyrelsen till utskott, förtroendevalda och anställda enligt följande uppställning
att besluta på styrelsens vägnar i angivna slag av ärenden. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda
om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Delegat ansvarar
också för att samråd med berörda sker inför beslut. Utöver denna delegationsordning finns en särskild delegationsordning avseende personal- och organisationsfrågor.
Anmälan
Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till kommunstyrelsen.
Beslut – Verkställighet
Delegering omfattar beslutanderätt. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande
eller verkställande art grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande.
Skillnaden mellan beslutsfattande och åtgärder av rent förberedande och verkställande art måste beaktas. De båda förfarandena har olika rättsverkningar. Ett
beslut kan alltid överklagas och kännetecknande är att det finns beslutsalternativ och det krävs någon form av övervägande eller bedömning av beslutsfattaren.
Vidaredelegering
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras.
Vidaredelegering får endast ske i ett steg och besluten ska anmälas till
kommunstyrelsen.
Jäv
Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.
Delegation av ärenden
KF - kommunfullmäktige
KS - kommunstyrelsen
KS AU - kommunstyrelsens arbetsutskott
KoFU - kultur- och fritidsutskottet
KC – kommunchef tillika förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen
EKC – ekonomichef
FC – ekonomi- och fastighetschef
AvdC - avdelningschef
Adm chef – administrativ chef
FF - fastighetsförvaltare
MEX – mark- och exploateringsstrateg
K-SEKR - kommunsekreterare
F-SEKR – förvaltningssekreterare

Delegationsordning för kommunstyrelsen
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Datum

Sida

2018-12-11

3(9)

A.

Allmänna ärenden

Delegat
(ersättare)

Anmärkning

A1.

Beslut i ärenden av brådskande art, där
kommunstyrelsens eller arbetsutskottets
formella beslut inte kan inväntas

KS ordf

KL 6 § 36

A2.

Beslut om representation och uppvaktningar

KS ordf

A3.

Beslut om förtroendevaldas deltagande i
kurser, konferenser med mera

KS ordf

Representationspolicy (KF
ordf representerar enligt
policy)
(KS vice ordf beslutar om
KS ordf deltagande)

A4.

Beslut om tillstånd att använda kommunens
vapen

KC

A5.

Beslut att utse ombud (fullmakt) att föra
kommunens tala inför domstol och andra
myndigheter samt vid förrättningar av skilda
slag

KS AU

A6.

Yttranden över betänkanden, offentliga
utredningar, överklagade beslut och dylikt

KS AU

A7.

Yttranden över planärenden under samråd
och utställning

KS AU

A8.

Tolkning och tillämpning av bestämmelser
rörande ersättning till förtroendevalda

K-SEKR
(KC)

A9.

Avge yttrande enligt lagen om kameraövervakning

KC

A10. Yttrande vid antagande av hemvärnsmän

KS ordf

A11. Beslut om att ingå avsiktsförklaringar
- utan ekonomiskt åtagande
- med ekonomiskt åtagande

KS ordf
KS AU

A12. Beslut i försäkrings- och skadeståndsärenden

EKC

A13. Beslut om medfinansiering externa
bidragsgivare inom budget

KS AU

A14. Registrering och tillståndsgivning enligt
Lotterilagen

EKC

A15. Fortlöpande revideringar av antagen
dokumenthanteringsplan

K-SEKR
(KC)

A16. Beslut om utlämnande av allmän handling

K-SEKR
(adm chef)

A17. Utlämnande av handlingar, uppgifter, mm
enligt dataskyddsförordningen artikel 15

Handläggare
för aktuellt
register

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Grafisk profil

Ersättningsbestämmelser
till förtroendevalda

Kontroll i socialregister

Skadeståndslagen och
kommunens försäkringsskydd.

Beroende på förändringar
i lagstiftningar, förändrat
arbetssätt/system efter
samråd med eller anvisningar från Sydarkivera.
Offentlighets- och sekretesslagen
Avstämning med
dataskyddssamordnare

72
Borgholms kommun

Datum

Sida
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A. Allmänna ärenden

Delegat
(ersättare)

Anmärkning

A18. Rätt att göra rättelse och kompletteringar
enligt dataskyddsförordningen artikel 16

Handläggare
för aktuellt
register

Avstämning med
dataskyddssamordnare

A19. Rätt att radera (rätten att bli bortglömd) enligt
dataskyddsförordningen artikel 17

Handläggare
för aktuellt
register

Avstämning med
dataskyddssamordnare

A23. Rätten att begränsa behandling enligt
dataskyddsförordningen artikel 18

Avstämning med
dataskyddssamordnare

A24. Godkänna personuppgiftsbiträdesavtal

Adm chef/
dataskyddssamordnare

A25. Godkänna förteckning över behandlingar av
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Adm chef/
dataskyddssamordnare

B.

Delegat
(ersättare)

Upphandling

B26. Beslut om inköp av varor och tjänster, sluta
ramavtal och utnyttja option
B27. Beslut om att fastställa förfrågningsunderlag

KC (EKC)

B28. Beslut om avrop, delta i länsgemensamma
upphandlingar

KC (EKC)

Anmärkning
Upphandlings- och
inköpspolicy samt riktlinjer
för upp-handling och
inköp. LOU, LUF
KSAU om avsteg från
upphandlingspolicy
föreslås

B29. Tilldelningsbeslut
- upp till gräns för direktupphandling
- över gräns för direktupphandling

KC (EKC)
KSAU

B30. Beslut om att nyttja option

KC (EKC

C.

Delegat
(ersättare)

Anmärkning

C31. Övervaka att de av fullmäktige fastställda
målen och planerna för verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens
löpande förvaltning handhas rationellt och
ekonomiskt

KS AU

Enligt fullmäktiges
föreskrifter

C32. Utse attestanter beroende pålöpande
förändringar i verksamheten under året

KC (EKC)

C33. Beslut om inköp av varor och tjänster

KC (EKC)

C34. Beslut om bidrag och ersättningar upp till
50 000 kronor

KSAU

Ekonomisk förvaltning m m

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Vidaredelegeras enligt
attestlista med högsta
belopp beroende på
befattning
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Sida
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Ekonomisk förvaltning m m

Delegat

C35. Beslut om utdelning av donationsfonder

KSAU

C36. Förvaltning av donationsmedel och
erbjudanden vid emissioner

EKC

C37. I mål och ärenden föra kommunens talan och
på kommunens vägnar träffa
överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat
avtal mellan 15 000 kronor och upp till en
maximigräns av 7 basbelopp

KS AU

C38. Indrivning av fordringar, avtal om fordran
som anstånd, avbetalning mm upp till 15 000
kronor

EKC

C39. Handlägga upplåning, utlåning, omsättning
av lån, penningplacering, likvidhantering,
borgens- och ansvarsförbindelser inom de
ramar som fullmäktige fastställer.

EKC

C40. Beslut att avyttra eller kassera lös egendom
- där värdet överstiger 5 bb eller fastighetstillbehör inför rivning av byggnad.
- där värdet ligger mellan 5 bb och 2 bb.
- där värdet ligger under 2 bb.
D.

Fast egendom

Delegat
(ersättare)
MEX
(KC)

D51. Uthyrning av kommunala lokaler och
bostäder.

Fastighetsförv

D52. Beslut om anpassning av hyresnivå till
marknadsmässig hyra i samband med nya
hyresgäster

FC

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Finanspolicy
Efter samråd med KSAU

EKC
FC
AvdC

D50. Ansökan om och medgivande till inteckningsåtgärder enligt 22 kap. Jordabalken.
Utsträckning, nedsättning, dödning och
relaxation av inteckning samt utbyte av
pantbrev liksom andra därmed jämförliga
åtgärder.
Lagfartsansökan och andra inskrivningsärenden.

D53. Akut felavhjälpande och underhåll egna
fastigheter
<2 prisbasbelopp
2-4 prisbasbelopp
>4 prisbasbelopp

Anmärkning

Anmärkning

Enligt beslut i samband
med ny fastorganisation
Fastighetsförv
EKC
KSAU
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D. Fast egendom
D54. Drift egna fastigheter inklusive skötsel /
media brandlarm
<2 prisbasbelopp
2-4 prisbasbelopp
>4 prisbasbelopp

Delegat
(ersättare)

Enligt beslut i samband
med ny fastorganisation
Fastighetsförv
EKC
KSAU

D55. Godkänna överlåtelse av tidigare upprättat
arrende- eller nyttjanderättsavtal i de fall
ansvaret inte åvilar Borgholm Energi AB

MEX
(KC)

D56. Upplåtelse av allmän plats för särskilda
ändamål

MEX
(KC)

D57. Upplåta servitut i av kommunen ägd fastighet eller tillförsäkra kommunen rätt till servitut i annans fastighet. Behörigheten innefattar även rätt att upphäva eller ändra
servitut.
Belasta kommunens mark med ledningsrätt
eller nyttjanderätt för ledning, godkänna
nätkoncessioner, rätt till väg, rätt till gemensamhetsanläggning samt medverka till ändring eller upphävande av sådana rättigheter.

MEX
(KC)

D58. Köp och försäljning av fastighet eller fastighetsdel (verkställande av fullmäktigebeslut)
samt bostadsrätter. Gäller även byte,
fastighetsreglering och inlösen,
< 10 000 kvm där köpeskilling eller vederlag
ej överstigande 2 mkr.
> 10 000 kvm och/eller vederlag överstigande 2 mkr, samt upplåtelse med
tomträtt.
D59. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering
eller inlösen med stöd av plan- och
bygglagen av fastighet eller fastighetsdel för
att genomföra antagen detaljplan i vad avser
mark för gata, väg eller annan allmän plats.

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Anmärkning

MEX (KC)

KSAU
MEX
(KC)
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Sida
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Fast egendom

Delegat
(ersättare)

Anmärkning

D60. Beslut om exploateringsåtgärd - och att i
anslutning till detta göra erforderliga upphandlingar och anta eller förkasta anbud
samt att för detta ändamål ta i anspråk
medel ur kommunstyrelsens exploateringsbudget. Gäller även rätt att besluta att
påbörjad åtgärd ska avbrytas.

MEX
(KC)
I samråd med
EKC

D61. Ansökan om förrättning och företräda kommunen vid förrättning hos lantmäterimyndigheten. Utfärda fullmakt för annan att företräda kommunen hos lantmäterimyndigheten

MEX
(KC)

D62. Begäran om handräckning hos Kronofogden
avseende borttagande av egendom på
kommunägd fastighet.

MEX
(KC)

D63. Yttrande till annan kommunal nämnd, i
Borgholm eller annan kommun, i ärenden
om bygglov. Avser ärenden där
kommunstyrelsen ska yttra sig i egenskap av
fastighetsägare.

MEX
(KC)

D64. Yttrande, ansökan eller framställan till annan
myndighet i ärenden om fastighetsbildning
eller annat ärende som rör kommunen i dess
egenskap av fastighetsägare.

MEX
(KC)

E.

Delegat
(ersättare)

Anmärkning

E65. Beslut om att initiera
- översiktsplaner och detaljplaner samt
strategisk samhällsplanering
- mark- och bostadspolitik
- näringslivspolitik

KS AU

Inkl planprioritering efter
samråd med miljö- och
byggnadsnämnden

E66. Teckna licensavtal med programleverantörer där avtalen inte medför några
kostnader

IT-chef

E67. Teckna avtal/samverkansavtal gällande
kopiatorer/skrivare o dylikt

IT-chef

Övrigt

Delegationsordning för kommunstyrelsen
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E.

Datum

Sida

2018-12-11

8(9)

Övrigt

Delegat
(ersättare)

Anmärkning

E68. Utveckling av IT- och informationssystem

KC

IT-strategi och
digitaliseringsplan

E69. Besluta i belysningsärenden i enlighet med
antagna riktlinjer

KC

Riktlinjer för väg-/
gatubelysning i Borgholms
kommun

E70. Teckna överlåtelseavtal upp till 75 000
kronor gällande övertagande av
belysningsanläggningar i enlighet med
antagna riktlinjer

KC

E71. Beställning av ersättningsfordon till den
kommunala verksamheten

EKC

E72. Beslut i kollektivtrafikfrågor inom budget

KS AU

F.

Delegat
(ersättare)

Trafikärenden

Utbyte av bilar enligt plan

Anmärkning

F73. Beslut om bidrag till enskilda vägar

EKC

F74. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

F-SEKR

F75. Beslut om lokala trafikföreskrifter

K-SEKR

F76. Beslut om hänvisningskyltar inom tätort

K-SEKR

F77. Beslut om flyttning av fordon

K-SEKR

SFS 1982/129
SFS 1982-198

F78. Beslut om förordnande av parkeringsvakter

KS AU

6 § lag om kommunal
parkeringsövervakning
SFS 1987:24

G. Personalärenden utöver separat
delegationsordning för personalfrågor

Delegat
(ersättare)

Anmärkning

G79. Ärenden inom KS förvaltningsområde som
ankommer på styrelsen i egenskap av
arbetsgivare enligt bestämmelser för
kommunens arbetstagare

KS AU

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Trafikförordningen 13 kap
8§
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H.

Datum

Sida

2018-12-11

9(9)

Kultur- och fritidsärenden

Delegat
(ersättare)

Anmärkning

Sammankallande i
KoFU
Sammankallande KoFU

Representationspolicy

H82. Beviljande av bidrag till studieförbunden
enligt fastställda regler och budget.

Kultursekr

Bidrag till
studieförbundens
verksamhet

H83. Beviljande av verksamhetsbidrag till
kulturföreningar

KoFU

Regler för bidrag till
kulturell verksamhet

H84. Beviljande av bidrag till kulturprogram enligt
fastställda regler och budget.

Kultursekr

Regler för bidrag till
kulturell verksamhet

H85. Beviljande av bidrag till föreningar och organisationer enligt fastställda regler och budget

Fritidschef

Bidragsregler kultur- och
fritidsnämnden Borgholms
kommun

H86. Upplåtelse av anläggningar och lokaler i
enlighet med fastställda regler och taxor

Fritidschef

Bokningsregler och
uthyrningsprinciper i
Borgholms kommuns
sport- och idrottshallar

H87. Godkännande av lokal för lokalhyresbidrag

Fritidschef

H88. Godkännande och beviljande av bidrag för
anläggningsförändringar hos redan
bidragsberättigade föreningar inom budget

Fritidschef

I.

Delegat
(ersättare)

H80. Kultur- och fritidsutskottets representation
och uppvaktning
H81. Utskottets deltagande i kurser, konferenser
och dylikt

Borgholm slott

I89. Upplåtelse av Slottets lokaler enligt
fastställda regler och taxor

Verksamhetschef

I90. Beslut om arrangemang

Verksamhetschef

I91. Underteckna avtal avseende arrangemang
på Borgholms Slott

Verksamhetschef

J.

Delegat
(ersättare)

Beslut med anledning av akut
nödsituation

J92. Beslut - i avvaktan på krisledningsnämnds
beslut - att använda kommunens ekonomiska*, personella och övriga resurser för att
avhjälpa akut nödsituation eller anskaffa
erforderliga förnödenheter
<25 tkr
>25 tkr
Delegationsordning för kommunstyrelsen

KC
KS AU

(KS ordf beslutar om
sammankallandes
deltagande)

Anmärkning

Anmärkning
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-02-19

2018/130 319

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Kristian Petersson Sjövall
Näringslivsutvecklare

Till kommunstyrelsen

Antagande av Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna
Förslag till beslut
att

godkänna och föreslå KF att anta den justerade Uteserveringspolicyn.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-03-25 §106 till Kommunledningskontoret att tillsammans med representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen
revidera de föregående ”Riktlinjer för gatuservering”. Riktlinjerna syftar till att skapa
rättvisa, ordning och trygghet i hanteringen av tillstånden, både för näringsidkare
och handläggare. De ska dessutom säkerställa en god offentlig miljö.
En ny ”Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna” antogs i Kommunfullmäktige
2016-03-14 § 46. Kommunfullmäktige beslutade:
a t t anta Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna att gälla vid nyetableringar/
ägarbyten med ovanstående bifallna ändrings- och tilläggsyrkanden.
a t t policyn för de som redan har gjort stora investeringar i en anläggning och
möblemang ska ha en övergångsperiod på minst tre år (2018-12-31), beroende på
investeringens storlek och när den skedde.
a t t frågor om krav på bygglov och krav på anmälan, regleras av Plan och Bygglagen.
Vid beslutstillfället godkändes även ett antal yrkanden som infördes i policyn, bland
annat att bygglov ej krävs för ”höj- och sänkbara vindavskiljare i glas”.
2018-09-20 genomfördes en utvärdering av gågatuperioden för 2018 där närvarande representanter från näringslivet och fastighetsägare fick möjlighet att komma
med synpunkter, (10 av ca 40 inbjudna närvarade). Sammanfattningsvis så finns
önskemål om tillgänglighet i form av biltrafik och parkeringar i nära anslutning till näringsidkares verksamhetslokaler kombinerat med aktiva uteserveringar.





De förändringar som gjorts sedan beslutet 2016-03-14 är i huvudsak följande:
Uteservering tillåts mellan 1 mars och 31 oktober till ett djup av max 4 meter mätt
från husfasaden. Förutsatt att minst 1,5 meter fri och trafiksäker gångbana bibehålls, samt att ev. snöröjning inte förhindras.
På gågator under gågatuperioden finns en möjlighet att utöka uteserveringen till att
vara högst 5,5 meter djup, mätt från husfasaden.
på Östra Kyrkogatan, gågatudelen vid torget, får djupet vara högst 8 meter. Detta
är ett nytt tillägg.
Mindre rättelser, tillägg och justeringar av inaktuella uppgifter.

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-88074

Telefax

e-mail / www

kristian.peterssonsjovall@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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2019-01-29 mailades den föreslagna Uteserveringspolicy ut för möjlighet att kommentera och att inkomma med synpunkter till bl.a. Polis, Räddningstjänst, Framtid Borgholm, Borgholms Cityförening, Näringsidkare och Fastighetsägare, (ca 50 st. mailadresser/mottagare). Synpunkter och frågor har inkommit från Polis, Räddningstjänst
Öland samt en näringsidkare, Pubben. Inkomna synpunkter från Polisen gällande säkerheten/avgränsning mellan gångtrafikanter och biltrafik vid uteserveringarna samt
från Räddningstjänst Öland gällande utrymning, brandsäkerhet och tillgänglighet vid
ev. räddningsinsats. Dessa inkomna synpunkter har beaktats och finns med/har justerats i föreslagen Uteserveringspolicy. Frågor från näringsidkare, Pubben, som mer berör tillämpning/kontroll utifrån policyn kommer att hanteras separat.
Gågatuperioden i Borgholm kommer för 2019 att föreslås till politiskt beslut vara mellan Valborg till och med mitten av augusti. Detta förslag på gågatuperiod kommunicerades även i mailutskicket tillsammans med uteserveringspolicyn.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse
- Rev. Uteserveringspolicy

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Kristian Petersson Sjövall
Näringslivsutvecklare
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 139

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-08

131-156

Dnr 2018/130-319 KS

Revidering av Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-14 § 46
att anta Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna att gälla vid nyetableringar/ ägarbyten med ovanstående bifallna ändrings- och tilläggsyrkanden.
att policyn för de som redan har gjort stora investeringar i en anläggning
och möblemang ska ha en övergångsperiod på minst tre år (2018-1231), beroende på investeringens storlek och när den skedde.
att frågor om krav på bygglov och krav på anmälan, regleras av Plan och
Bygglagen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-04-04 § 138 till kommunledningskontoret
att tillsammans med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen
och Borgholm Energi AB omgående revidera berörda dokument både internt och externt.
att revideringen ska ske utifrån de lokala förutsättningarna för uteserveringarna och i samklang med fakturering och övriga tillstånd vad gäller begagnande av allmän plats.
Till dagens sammanträde finns förslag till reviderad policy.
I tjänsteskrivelse 2018-04-18 föreslår planarkitekt Åsa Bejemar att föreslagen revidering av policyn godkänns.
Av skrivelsen framgår att vid beslutstillfället (KF § 46/2016) godkändes även
ett antal yrkanden som infördes i policyn, bland annat att bygglov ej krävs för
”höj- och sänkbara vindavskiljare i glas”. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
utifrån rättsfall gjort bedömningen att höj- och sänkbara glaspartier är att betrakta som plank och därför kräver bygglov.
2017 påbörjades ytterligare en revidering. De förändringar som gjorts sedan
beslutet 2016-03-14 är följande:
•

På gågator får serveringen under sommarsäsongen vara högst 5,5 meter djup, mätt från husfasaden alternativt fastighetsgränsen. Tidigare
måttangivelse var 4 meter.

•

På Östra Kyrkogatan, gågatudelen vid torget, får djupet vara högst 8 meter. Detta är ett nytt tillägg.

•

Ett nytt avsnitt med riktlinjer för foodtrucks/matvagnar har inarbetats i policyn.

•

Mindre rättelser, tillägg och justeringar av inaktuella uppgifter.
Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-08

131-156

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna uteserveringspolicyn för dialog och samråd med näringen
innan fortsatt politisk behandling av kommunstyrelsen och fastställelse i kommunfullmäktige.

att

kommunchefen ansvarar för att dialog och samråd genomförs i god
tid så att policyn kan antas innan årsskiftet 2018/2019.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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BORGHOLMS KOMMUN

UteSeRveRiNGSpOLicy
FöR BORGHOLMS StadSKäRNa

KF: 2019-xx-xx § xx

83

Uteserveringspolicy
för Borgholms stadskärna
Utgivare: Borgholms kommun
Box 52
387 21 Borgholm

84

Uteserveringspolicy för
Borgholms stadskärna
Bakgrund

Borgholms stadsmiljö med rutnätsplan från 1817 har utpekats som
riksintressant för kulturmiljövården. Stadskärnan med centralstråk och torg med
offentliga byggnader har tidstypisk låg och tät träbebyggelse. De värdefulla
stadsmiljöerna utgör själva grunden i stadens karaktär men stadens attraktion
bestäms även till stor del av innehållet på gator och torg. Stadskärnan är liten
och många funktioner ska samspela på en begränsad yta. För att stadsrummet
ska upplevas som sammanhållet måste beståndsdelarna förenas i ett gemensamt
uttryck. Dessutom ska uteserveringar och gatulivet kunna berika varandra.
De som rör sig i staden önskar överblick och serveringarnas gäster vill ta
del av folklivet vilket underlättas om serveringarna framstår som en del av
stadsrummet.

Uteserveringspolicy
För Borgholms stadskärna
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Inledning

Borgholm har ett fantastiskt offentligt uterum i
form av våra gator och torg. Borgholms kommun
äger gatumarken och ansvarar för stadsrummet.
Målsättningen är att skapa ett vackert och
funktionellt gaturum där uteserveringarna
upplevs inordnade i miljön. Syftet med
uteserveringspolicyn är att skapa rättvisa,
ordning och trygghet i hanteringen av tillstånd,
både
för enskilda näringsidkare och kommunens
handläggare.
Riktlinjerna har tagits fram av kommunen
i samarbete med Borgholm Energi,
polismyndigheten och Räddningstjänsten Öland.
Även Borgholms Cityförening och flertalet andra
berörda näringsidkare har fått komma till tals i
dialog med kommunen.

Allmänt om
uteserveringspolicyn

Uteserveringspolicyn ska gälla för serveringar i
Borgholms stadskärna på offentlig plats såsom
gågator, trafikerade gator, torget, Sjötorget samt
parker inom markerat område på karta, sidan 3.
Uteservering tillåts mellan 1 mars och 31 oktober.
(förutsatt att eventuell snöröjning inte förhindrar).

Under gågatuperiod finns möjlighet till utökad
uteservering.
Tillfälliga serveringstillstånd med tillfälliga
uteserveringar omfattas inte av policyn.

4
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Ansökan om tillstånd

För att använda offentlig plats för
uteservering krävs polistillstånd enligt
ordningslagen, se flödesschema nedan.
Ansökan ska lämnas in senast 28 februari för
att processen ska hinna handläggas innan
gågatuperioden börjar.

En komplett ansökan ska innehålla:
» Planritning i skala 1:100. Ritning kan laddas
ner från kommunens hemsida via
karttjänsten.
» En kort beskrivning över uteserveringen med
angivna mått.
» En beskrivning av önskemål om eventuella
ingrepp i markbeläggningen.
» Produktinformation med bilder, kulör och
materialval samt aktuella mått inför nyinköp
av räcken. Bifoga även bilder på all annan
utrustning, d.v.s. möbler, parasoller, markiser
och ange här också färg- och materialval.
» Kopia på överenskommelse med
fastighetsägaren som bifogas ansökan där
ansvaret för säkerheten när det gäller snöras,
is och halka ska tydligt framgå.
» Byter verksamheten ägare under
serveringssäsongen, ska den nye ägaren söka
nytt polistillstånd.
Borgholm Energi besiktar serveringen före, under
och efter upplåtelsen.
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Exempel på planritning

Kommunens upplåtelse av offentlig plats
Sökanden ska även bekosta eventuella
ingrepp i markbeläggningen eller ändring av
gatumöbleringen, t.ex. flyttning av soffor,
urnor, cykelställ, skyltar som är orsakad av
uteserveringen samt bekosta återställandet.

Sökanden måste acceptera akuta
ledningsreparationer på allmän plats. Detta kan
innebära att flytta uteserveringen för att kunna
komma åt ledningar eller brunnar, detta sker på
bekostnad av sökanden.

Avgifter

Avgiften för polistillståndet administreras av
polisen.
Avgift för kommunens upplåtelse av offentlig
plats faktureras separat av Borgholm Energi.
Avgifter för tillstånd och lov framgår av
kommunens taxereglemente som fastställts av
kommunfullmäktige.

Regler

Nedanstående regler sammanfattar de krav
som gäller för utformningen av serveringar
i Borgholms stad. Utformning av tillfälliga
serveringsytor såsom öltält och liknande ingår
inte i denna uteserveringspolicy.

Placering

» Utgångspunkten är att serveringar ska ligga i
direkt anslutning till serveringslokalens vägg.
På gågator kan serveringen förläggas utanför
gångbanan på den avstängda körbanan om
situationen tillåter det. En sådan lösning kan
vara aktuell t.ex. på platser där det krävs
tillgänglighet för gångtrafikanter utmed
trottoaren. Exempelvis utmed Storgatan
mellan Tullgatan och Köpmangatan kan
serveringen tillåtas mitt i gatan förutsatt att
övriga förutsätningar tillåter.
» Serveringar får vara lika långa som fasaden
på serveringslokalen om det är lämpligt
ur trafiksynpunkt (se exempel ovan).
Uteserveringen kan utökas om berörda
fastighetsägare och butiksägare godkänt det.
Uteserveringen får aldrig ligga framför någon
annans entré, inte heller stänga in butikers
skyltfönster.
» På gågator får serveringen under gågatuperiod
vara högst 5,5 meter djup, mätt från
husfasaden alternativt fastighetsgränsen (se
exempel ovan). Undantag är på Östra
Kyrkogatan, gågatudelen vid torget, där
djupet kan vara högst 8 meter. Om det finns
serveringar på båda sidor av gatan kommer
det att begränsa den tillgängliga ytan för
serveringarna.

Uteserveringspolicy
För Borgholms stadskärna
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1

» Tillstånd ges inte till servering på motsatta
sidan av gatans yta.
» På trafikerade gator får serveringen inte
placeras på körbana, parkeringsplats eller
inom 10 meter från gatukorsning utan
särskild prövning. Det ska finnas ett 1,5
meter brett utrymme för gångtrafiken, fritt
från parasoller eller andra hinder.
» För serveringar som inte ligger på gatumark,
exempelvis Sjötorget och serveringar i parker
sker placering enligt särskild prövning utifrån
platsens förutsättningar. På Sjötorget kan
serveringen anpassas till de friliggande
bodarna om tillgänglighet uppfylls.
» All utrustning – parasoller, markiser,
avgränsningar, växtarrangemang,
trottoarpratare, menyer m.m. – ska rymmas
inom serveringsytan (se exempel 1). Föremål
som placeras utanför serveringsytan kan
komma att forslas bort av kommunen.
» Uteserveringar får inte placeras så de hindrar
utryckningsfordons framkomlighet, vilket
innebär att det ska finnas en fri bredd på
gatan om minst 5 meter samt en fri längd om
minst 12 meter. (PBL, LSO 2003:778)

Utformning
Golv

» Servering på gatumark ska placeras direkt på

6
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mark, utan golv eller mattor.
» Vid ojämnt underlag eller svag lutning får
möblerna anpassas, t.ex. med trebensfot.
» Ett trädäck får endast användas om det
inom serveringsytan finns en betydande
nivåskillnad i form av exempelvis en
trottoarkant som måste överbryggas av
säkerhetsskäl, eller kan motiveras utifrån att
det förstärker den aktuella platsens karaktär.
Räcken (se exempel 1)

» Serveringen ska avgränsas med räcken.
Räcken ska vara luftiga och möjliga att
se igenom, gärna i smide, stål eller med
grövre kedjor eller trossar. Kontakten mellan
serveringen och gatulivet är viktig och ska
inte brytas med väggar och glaspartier.
» Höjden på räcken är 0,9-1,1 meter över mark
med undantag från höj- och sänkbara
vindavskiljare i genomskinligt glas.
» Kulör på smide och metalldelar ska vara
mörk.
» Räckena måste vara stabila och ha en nedre
tvärslå placerad 10-20 cm ovan mark.
Synskadade ska kunna känna avgränsningen
med käpp, för att inte gå in i serveringen.
»

Från uteserveringen ska det finnas minst en
utrymningsväg per utrymningsdörr från
restaurangen som leder ut på uteserveringen.
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Ev. grindar/dörrar från uteserveringen ska
vara lätt öppningsbara och får inte vara
låsbara med nyckel eller annat föremål.
Från restaurangdörren/-arna ska det finnas en
fri bredd motsvarande minst dörrbredden hela
vägen till och med utrymningsvägen från
uteserveringen. Även själva utrymningsvägen
från uteserveringen ska vara minst lika bred
som utrymningsdörren från restaurangen.
» Upphängning av t.ex. textilier eller
plastmaterial på räckena får inte förekomma.
Markiser och parasoller (se exempel 1 och 3)

» Tak över uteserveringen får endast utgöras av
markiser eller parasoller och ska rymmas
inom serveringsytan.
» Markiser bör vara väggmonterade och ska
inte ha stödben eller sidostycken, eftersom
uteserveringen då kan upplevas som en
tillbyggnad och inte en del av gaturummet
som uteserveringen ska vara. Andra
markislösningar kräver bygglov.

» Om de väggmonterade markiserna inte räcker
till kan markiser kombineras med parasoller i
den yttre delen av serveringen.
» Markisers eller parasollers lägsta höjd över
uteserveringsytan i utfällt läge ska vara minst
2,5 meter.
» Markisers höjd, längd och kulör ska anpassas
till husets arkitektur.

flamskyddsmedel alternativt utförda av
brandhämmade material. Produktblad eller
motsvarande ska i dessa fall bifogas ansökan.
Belysning

» Belysning ska ge ett svagt, ej kulört sken.

Möbler (se exempel 2)

» Stolar och bord bör väljas med omsorg och
vara av lätt karaktär för att passa in
i stadsmiljön. Tunga och/eller klumpiga
möbler passar inte in i stadsmiljön.
» Möbler ska vara välkomnande, bekväma,
stadiga och klara av att stå utomhus.
» Lämpliga material är smide, metall, trä, och
rotting, helst mörka eller naturfärgade.
» Formgjutna vita plastmöbler godkänns inte.
Dessa kan verka bländande för synskadade.
» Kombinera gärna möbler med och
utan armstöd så att alla kan använda
uteserveringen.
» Avståndet mellan bordsbenen måsta vara så
stort att en rullstolsburen person kan komma
intill bordet. Avståndet mellan bordsbenen
måste då vara minst 0,8 m alternativt att

2

» Markiser som väsentligt förändrar
fasadens gestaltning omfattas inte av
uteserveringsprogrammet utan då krävs det
bygglov. Kontakta därför kommunen i god tid
för att ta reda på om din markis kräver
bygglov eller inte.
» Parasoller utgörs av ett ben utan stöd. De ska
ha samma modell och storlek för att ge ett
ordnat intryck.
» Färgen på parasoller ska i första hand vara
ljus, t.ex. naturvit eller beige. Mörka färger
ska harmoniera med husets färger. Färgen får
inte dominera gatubilden.
» Sammanhängande markiser där gångavståndet till utrymningsväg från uteserveringen överstiger 15 meter ska vara skyddade
Uteserveringspolicy
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bordsskivan sticker ut 0,6 m på kortsidan.
Bordshöjden bör vara 0,75 - 0,85 m. Under
bordet får det inte finnas någon tvärslå eller
liknande som hindrar att den rullstolsburne
personen kan komma intill bordet.
» Från restaurangdörrar ska det finnas en fri
bredd motsvarande minst dörrbredden hela
vägen fram till uteserveringens entré.
» Serveringen ska vara tillgänglig för
alla. En luftig möblering möjliggör för
rullstolsbundna att ta sig fram.
Reklam

Reklam på uteserveringens räcken, markiser,
parasoller, möbler etc. godtas ej. Namn på
restaurangen får finnas på markisens eller
parasollets nedhäng. Nedhänget får vara högst 20
centimeter.
Uteservering mellan 1/3 och 31/10

Under denna period får uteserveringen vara max
4 meter ut från husfasaden, förutsatt att minst 1,5
meter fri gångbana bibehålls. Parkeringsplatser i
direkt anslutning till serveringen får nyttjas till

8
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gångbana för att säkerställa att fri passage kan
bibehålls, förutsatt att tydlig, om möjligt fasta,
avgränsningar mellan gångtrafikanter och
biltrafik finns.
Undantaget vid gågatuperiod då möjlighet till
utökad serveringsyta råder, till max 5,5 meter.
Städning/skötsel

Sökanden ska sköta städningen av omgivande
mark upp till tre meter från serveringen.
Varje dag direkt efter stängning ska serveringen
städas och parasoller och markiser fällas ihop/in.
All utrustning – parasoller, markiser,
avgränsningar, växtarrangemang, trottoarpratare,
menyer m.m. – ska hållas i gott skick. Trasig
utrustning ska åtgärdas omedelbart.
Snöröjning ska ske varje dag och det ska finnas
tillräckligt utrymme för snöupplag.
Uteserveringen får inte förhindra snöröjning på
vägar, parkeringsplatser eller gångbana.
Tillämpning

Om ovanstående regler om placering, utformning,
tid och upplåtelse m.m. inte följs kommer
tillståndet att omprövas.
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Oanmälda besiktningar kommer att göras under
säsongen.

Andra riktlinjer
Allmänna lokala ordningsföreskrifter

För överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan
utdömas penningböter enligt 3 kap 22 § andra
stycket i ordningslagen. Notera att det finns
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel på
Borgholms torg och Sjötorget, reviderade 2018.

En uteservering påverkar ljudvolymen i
omgivningarna, särskilt om musik spelas på
uteserveringen eller om fönster och dörrar hålls
öppna när musik spelas i lokalen. Det är alltid
verksamhetsutövaren som är ansvarig för de
störningar som kan uppstå. Konsert, dans- eller
musikevenemang är offentlig tillställning som
kräver tillstånd från polisen. För gällande värden
och mer information se antagen ”Bullerpolicy”.
Störningar från uteserveringar kan också vara en
ordningsfråga för polisen.

Brandfarlig vara

Gasolvärmare måste placeras brandsäkert.
Avstånd mellan brännaren och brännbart material
ska vara minst 0,5 meter i höjdled och minst 0,2
meter i sidled. Tillstånd för brandfarlig vara
ansöks hos Räddningstjänsten.

Kök

Kök, förrådsutrymmen och toaletter ska vara
dimensionerade för den totala verksamheten
inklusive uteservering.
Serveringstillstånd

Bygglov

Avsteg från uteserveringspolicyn kräver bygglov
eller särskilt tillstånd. Kraven och behoven på
offentliga platser förändras ständigt. På allmän
plats kan därför endast tidsbegränsade lov tillåtas.
Ett beviljat tidsbegränsat bygglov innebär inte
automatiskt att samma bedömning görs när nya
förutsättningar uppkommer i framtiden. Ansökan
görs till kommunen.

Ansökan om tillstånd för alkoholservering görs
till kommunen. Tillståndet omfattar serveringsyta,
serveringstid och vilka alkoholdrycker som får
serveras.
Toaletter

I samband med utökat antal sittplatser
rekommenderas 1 toalett per 50 gäster.
Tobak

Bygglov krävs t.ex. för:

Enligt lagstiftning är uteserveringar ej längre
undantagna rökförbud. Därmed råder det
rökförbud inom och i direkt anslutning till
uteserveringen.

» Räcken som är högre än 1,1 m med undantag från
höj- och sänkbara vindavskiljare i genomskinligt glas

Varuexponering/Trottoarpratare

Frågor om krav på bygglov och krav på anmälan
regleras av Plan- och Bygglagen.

» Helt täta räcken oavsett höjd
» Markiser som väsentligt förändrar husfasadens
gestaltning
» Markiser med stödben
» Skyltar. Observera att skyltar även inbegriper
flaggor, vepor och affischer m.m.
» Bildvisningsskärmar
» Fasadbelysning

Ljud

En uteservering påverkar ljudvolymen i
omgivningarna, särskilt om musik spelas på
uteserveringen eller om fönster och dörrar hålls
öppna när musik spelas i lokalen.

Varuexponering och trottoarpratare på offentlig
plats kräver polistillstånd och får bara placeras
utmed verksamhetslokalens husfasad.
Placeringen ska ske inom ett område av högst 5,0
m i bredd och högst 0,7 m ut från husvägg. Avgift
för kommunal upplåtelse av offentlig plats följer
beslutad taxa och faktureras separat av Borgholm
Energi.
Skyltar

Tänk på att skyltning kan kräva tillstånd.
Kontakta kommunen i god tid för att reda på om
din skylt kräver bygglov eller inte.

Uteserveringspolicy
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Kontaktuppgifter
Utformning, bygglov, serveringstillstånd, hälsoskydd,
buller, livsmedelshantering
Servicecenter Borgholms kommun, (Östra Kyrkogatan 10),
Box 52, 387 21 Borgholm.
Tel. 0485 – 88 000
kommun@borgholm.se
www.borgholm.se

Kommunens markupplåtelse
Borgholm Energi AB, (Badhusgatan 4)
Box 55, 387 31 Borgholm.
Tel. 0485 – 883 00
borgholm.energi@borgholm.se
www.borgholmenergi.se

Utrymning och brandsäkerhet, tillstånd för brandfarlig
vara m.m.
Räddningstjänsten Öland (Storgatan 89)
Box 111, 386 22 Färjestaden.
Tel. 0485 – 470 00
raddning@oland.se
www.raddningstjanstenoland.se

Tillstånd enligt ordningslagen
Polismyndigheten, (Galggatan 4)
Box 91, 392 38 Kalmar.
Tel. 077-114 14 00
https://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanligablanketter/Ansokan-tillstand-ordningslagen/
www.polisen.se

10
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BILD FRÅN
SOCIETETSPARKEN
I BORGHOLM
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 33

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-05

33

Dnr 2019/43 KS

Borgholms slott; Utvecklingsplan 2019-2023
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna förslaget på utvecklingsplan och teckna avtal med Statens Fastighetsverk.

att

årligen 2019-2023 avsätta 500 tkr från slottets budget till utvecklingsplanen.

Ärendebeskrivning
Borgholms Slott och Statens Fastighetsverk har tillsammans genomfört omfattande
och framgångsrika insatser för att utveckla slottets attraktivitet och konkurrenskraft
som besöksmål. Nu står slottet inför uppgiften att förädla de resurser och upplevelseer som skapats på senare år samt ge liv åt ett mer välkomnande närområde.
Framförallt ska slottet arbeta med att skapa förutsättningar för besökare med olika
funktionsvariationer så även de får möjlighet att njuta av slottets andra våning. Det
är dags för Borgholms Slott att ta sats mot högre höjder.
Statens Fastighetsverk och Borgholms Slott har enats kring åtta mål för åren 20192023. Målen är högt satta, men realistiska och förutsätter en nära samverkan. Utvecklingsplanen ”Mot högre höjder” utgör basen för ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag
”Mot högre höjder” – utvecklingsplan för Borgholms Slott och dess värden år 20192023
Bedömning
Utvecklingsplanens mål är högt satta men bedöms som realistiska.
Konsekvensanalys
Antas inte planen avstannar utvecklingen på Borgholms Slott. Många av regionens
besöksmål arbetar aktivt med ständig besöksmålsutveckling. Ska Borgholms Slott
fortsätta vara Ölands ledande besöksmål krävs förutsättningar för fortsatt utveckling.
Dagens sammanträde
Ordförande konstaterar att det inför beslut i kommunstyrelsen krävs ett förtydligande
av hur de 500 tkr påverkar budgeten för slottet de aktuella åren.
Skickas till
Statens Fastighetsverk
Ekonomiavdelningen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-01-31

2019/43

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Jan-Åke Johansson
Slottschef

Borgholms Slott; Utvecklingsplan – Mot högre höjder.
Förslag till beslut
att

godkänna förslaget på utvecklingsplan och teckna avtal med Statens Fastighetsverk.

att

årligen 2019-2023 avsätta 500 tkr från slottets budget till utvecklingsplanen

Ärendebeskrivning
Borgholms Slott och Statens Fastighetsverk har tillsammans genomfört omfattande
och framgångsrika insatser för att utveckla slottets attraktivitet och konkurrenskraft
som besöksmål. Nu står slottet inför uppgiften att förädla de resurser och upplevelseer som skapats på senare år samt ge liv åt ett mer välkomnande närområde.
Framförallt ska slottet arbeta med att skapa förutsättningar för besökare med olika
funktionsvariationer så även de får möjlighet att njuta av slottets andra våning. Det
är dags för Borgholms Slott att ta sats mot högre höjder.
Statens Fastighetsverk och Borgholms Slott har enats kring åtta mål för åren 20192023. Målen är högt satta, men realistiska och förutsätter en nära samverkan. Utvecklingsplanen ”Mot högre höjder” utgör basen för ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete.

Beslutsunderlag
”Mot högre höjder” – utvecklingsplan för Borgholms Slott och dess värden år 20192023

Bedömning
Utvecklingsplanens mål är högt satta men bedöms som realistiska.

Konsekvensanalys
Antas inte planen avstannar utvecklingen på Borgholms Slott. Många av regionens
besöksmål arbetar aktivt med ständig besöksmålsutveckling. Ska Borgholms Slott
fortsätta vara Ölands ledande besöksmål krävs förutsättningar för fortsatt utveckling.

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 72

Telefax

e-mail / www

jan-ake.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Lars-Gunnar Fagerberg
Ekonomi- och fastighetschef

Skickas till
Statens Fastighetsverk
Ekonomiavdelningen

Jan-Åke Johansson
Slottschef
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ÅR 2019 - 2023
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Borgholms slottsruin skall år 2023 …

… ha över 55 000 entrébetalande besökare per år (+ 25 %*)
… ha över 120 000 intäktsskapande besökare per år (+ 28 %*)
… ha ökat intäkten per besökare till 200 kr (+ 20 %*)
… ha publik verksamhet minst 215 dagar per år (+ 15 %*)

… erbjuda sina besökare ett mer välkomnande närområde
… ha möjliggjort för alla besökare att uppleva slottsruinens andra våning
… vara ett givet besöksmål för gäster med funktionsvariationer
… tillföra mätbara positiva samhällseffekter i Borgholms och länets utveckling

* Utgår från 2018 års värden

Utdrag från Statens fastighetsverks och Borgholms kommuns
gemensamma mål för Borgholms slottsruin år 2019 - 2023

2
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B

orgholms slottsruin är en av Sveriges mest mäktiga och kända
kulturhistoriska byggnader och en värdefull del av vårt lands
kulturarv. Slottsruinen förvaltas av Statens fastighetsverk och hyrs
av Borgholms kommun som ansvarar för dess publika verksamhet.

Borgholms kommun och Statens fastighetsverk har tillsammans genomfört
omfattande och framgångsrika insatser för att utveckla slottsruinens
attraktivitet och konkurrenskraft som besöksmål. Idag erbjuds besökarna en
imponerande och vacker historisk miljö fylld med upplevelser för barn och
vuxna. Här kan de välja att själva upptäcka alla slottsruinens vrår eller få ta
del av dess historia genom guidning och den förstklassiga basutställningen
Uppgång & fall. Under högsäsong erbjuds en omfattande barn-, konsert- och
eventverksamhet.
Borgholms slottsruin står nu inför uppgiften att förädla de resurser och
upplevelser som skapats på senare år samt ge liv åt ett mer välkomnande
närområde. Men framför allt, skapa förutsättningar för alla de av
slottsruinens besökare med funktionsvariationer att äntligen få njuta av dess
andra våning med sina intagande salar och underbara utsikt. Det är dags för
Borgholms slottsruin att ta sats mot högre höjder.
Statens fastighetsverk och Borgholm kommun avser fortsätta att tillsammans
förädla Borgholms slottsruin till Ölands ledande besöksmål och verka för att
stärka samhällets engagemang i dess framtid och utveckling.
Vi har enats kring åtta mål för åren 2019 - 2023. De är högt satta men
realistiska och förutsätter en nära samverkan. Denna utvecklingsplan utgör
basen för ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete.
Undertecknade ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!
Borgholm den

december 2018

BORGHOLMS KOMMUN
Ilko Corkovic
Kommunstyrelsens ordförande

STATENS FASTIGHETSVERK
Ingrid Eiken-Holmgren
Generaldirektör
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1.

SAMMANFATTNING
Bakgrund

Borgholms slottsruin är en av Sveriges mest kända kulturhistoriska nationalbyggnader och en
värdefull del av vårt lands kulturarv. Statens fastighetsverk förvaltar slottsruinen. Borgholms
kommun hyr fastigheten och bedriver sedan många år en bred publik verksamhet i den.
Genom åren har Borgholms kommun och Statens fastighetsverk tillsammans genomfört
omfattande insatser för att utveckla slottsruinens attraktivitet och konkurrenskraft. Arbetet har
varit framgångsrikt och idag är Borgholms slottsruin ett populärt besöksmål som erbjuder en
mångfald stora och små upplevelser för barn och vuxna.
Statens fastighetsverk (SFV) och Borgholms kommun (BK) delar viljan att fortsätta tillvarata
slottets potential och sprida kunskap om dess historia i Sverige och utomlands. Men i takt med
omvärldens och samhällets förändringar så ställs nu slottets inför nya utmaningar och
möjligheter. Därför har en ny utvecklingsplan för slottet för år 2019 - 2023 arbetats fram. En
utvecklingsgrupp med representanter från SFV och BK ansvarar för dess genomförande.
Tre utvecklingsområden
Det gemensamma utvecklingsarbetet ska fokusera på tre utvecklingsområden:
▪

Tillgänglighet

Ökad tillgänglighet till slottet och dess värden.

▪

Attraktivitet

Säkerställa slottsruinens attraktivitet genom ständig förnyelse

▪

Samarbete

Hållbar utveckling genom strategiska samarbeten

Åtta gemensamma mål
Parterna delar målsättningen att Borgholms slottsruin senast år 2023 skall:
Mätbara mål

(* utgår från 2018 års resultat)

1. Ha över 55 000 entrébetalande besökare per år (+ 25 %*)
2. Ha över 120 000 intäktsskapande besökare per år (+ 28 %*)
3. Ha ökat intäkten per besökare till 200 kr (+ 20 %*)
4. Ha publik verksamhet minst 215 dagar per år (+ 15 %*)
Kvalitativa mål
5. Erbjuda sina besökare ett mer välkomnande närområde
6. Ha möjliggjort för alla besökare att uppleva slottsruinens andra våning
7. Vara ett givet besöksmål för gäster med funktionsvariationer
8. Tillföra mätbara positiva samhällseffekter i Kalmars och länets utveckling
Tio utvecklande insatser
SFV och BK ska verka för att tio utvecklande insatser genomförs under perioden 2019 - 23. De
presenteras på sidorna 10 - 17. En utvecklingsgrupp beslutar om insatsernas inbördes
prioritering. Genomförbarhet förutsätter att de beslut, tillstånd och resurser som krävs erhålls.
Detaljplanering, budget och tidsplan kring varje insats upprättas innan genomförandet.
Finansiering
Utvecklingsplanen finansieras genom att SFV och BK under perioden årligen var och en tillför
500 000 kr. Extern medfinansiering ska alltid eftersträvas. Om uppgörelsen ej kan efterlevas av
någon av parterna, ska utvecklingsgruppen enas kring nödvändiga förändringar.

5
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2.

BAKGRUND

2.1

STATENS FASTIGHETSVERK

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar på regeringens uppdrag 2 300 fastigheter, 1/7 av landets
mark-/skogsområden, ca 1700 kronoholmar,135 objekt i 65 länder o delar av 8 Världsarv.
I SFV:s regleringsbrev 2018 står att: ”Fastigheternas värden inklusive kultur- / naturmiljövärden,
ska bevaras, användas och utvecklas på ett för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå”.
”SFV ska öka intäkterna och minska kostnaderna för att på sikt minska underskotten. SFV ska,
där det är möjligt med hänsyn till förutsättningar för långsiktiga avtal om lokal medfinansiering,
utveckla besöksmål i nära samarbete med kommuner, landsting och besöksnäring”
SFV är svensk besöksnärings största fastighetsägare och förvaltar ca 200 kulturhistoriska
besöksmål som speglar den svenska statens historia, kultur och utveckling. SFV skapar
långsiktiga förutsättningar för sina privata och offentliga hyresgäster att bedriva publik
verksamhet i fastigheterna. SFV får ett årligt anslag från regeringen till arbetet med att bevara
och underhålla våra kulturhistoriska fastigheter.

2.2

BORGHOLMS KOMMUN

Besöksnäringen är strategiskt viktig i Borgholms kommun (BK). Varje år tillbringar turister ca
1,4 miljoner kommersiella gästnätter och 2,6 miljoner icke kommersiella gästnätter på Öland.
För att säkerställa en fortsatt hållbar utveckling av Borgholms slottsruin som ett attraktivt
besöksmål samt tillvarata dess potential och positiva samhällseffekter, avser kommunen
fortsätta det framgångsrika samarbete som finns med ägaren SFV.
Utvecklingsplanen ligger väl i linje med kommunens tre kärnvärden; välkomnande, utveckling
och tillsammans. Så också med kommunfullmäktiges mål att de ”unika natur och kulturvärden
ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar, positiv utveckling av kommunen”.
I kommunens årsredovisning för 2017 konstateras dessutom att ”De sista två årens satsningar
på Borgholms Slott som kommunens främsta besöksmål har varit lyckad. Fortsatta satsningar
och vidareutveckling av slottet planeras”.

2.3

BORGHOLMS SLOTTSRUIN

Borgholms slott grundlades på 1100-talets slut och har sedan dess haft en viktig roll i svensk,
nordisk och europeisk historia. Historiskt sett utgör slottet en förutsättning för Borgholms
tillkomst och utveckling. För kommunen, dess invånare, näringsliv och föreningsliv är slottet
med sin attraktionskraft betydelsefull i en mängd olika perspektiv; som stark symbol,
inkomstbringande varumärke, motor för besöksnäringen och unik miljö för hälsa och rekreation.
Borgholm och Öland rår kort sagt över ett unikt, välkänt och ovärderligt stycke svensk historia.
Slottsruinen är en av landets kulturhistoriskt mest värdefulla nationalbyggnader.

2.4

HYRESAVTAL

Borgholms kommun och Statens fastighetsverk har ett tioårigt hyresavtal för Borgholms
slottsruin för perioden 2018 - 2027. Avtalet präglas av parternas gemensamma intention att
fortsätta utveckla och stärka slottsruinens verksamhet, varumärke och position.
Under avtalsperioden utgör denna utvecklingsplan basen för parternas gemensamma arbete
kring Borgholms slottsruin och är därför en bilaga till nämnda hyresavtal.
Till hyresavtalet finns även en bilagd indexklausul, en driftsplan, särskilda bestämmelser, en
situationsplan samt en rumsförteckning att förhålla sig till i utvecklingsarbetet.
Nyttjanderättsavtalet för Borgholms slott hänger ihop med ett hyresavtal för entrébyggnaden på
slottsområdet, årshyran är f.n. 705 620 kr
6
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2.5

PUBLIK VERKSAMHET

I Borgholms slottsruin bedrivs en bred publik verksamhet där besökaren antingen ges möjlighet
att njuta av ruinens skönhet och atmosfär i enskildhet eller kan ta del av en mångfald aktiviteter.

2.5.1

INDIVIDUELLA BESÖK

Individuella besökare och guidade visningar utgör basen i den publika verksamheten. En
uppskattad basutställning sprider kunskap om slottets och Ölands historia. Runt om i ruinen finns
en mängd vackra miljöer, en bedövande utsikt och oväntade upplevelser att ta del av. Många
besökare med barn köper även några av de omtyckta aktiviteterna i slottsruinens barnverksamhet

2.5.2

PEDAGOGISK/ SAMHÄLLSINRIKTAD VERKSAMHET

Under vår och höst bedrivs pedagogisk verksamhet för i första hand Ölands skolelever.
Verksamheten är inte primärt intäktsskapande men fyller ett mycket viktigt utbildningssyfte och
sprider kunskap om Borgholms och Ölands historia. Slottsruinen och kringliggande naturmiljöer
fyller även en viktig funktion som rekreationsplats för boende och besökare. Dess potential som
lokal mötesplats och en kunskapsspridare för nyanlända nyttjas dock inte till fullo.

2.5.3

KONSERTER, UTSTÄLLNINGAR, EVENT OCH ARRANGEMANG

Slottsruinens omfattande konsertverksamhet är väl känd och etablerad. Dags dato lockar den en
bred bas av olika målgrupper till ruinen. Den är även lämpad för utställningar och temadagar som
Fårets dag som under Skördefesten lockar stor publik. Slottet går att hyra för bröllop och fester.

2.6

UTVECKLANDE ÅTGÄRDER 2012 - 2018

De senaste åren har en rad insatser gjort för att skapa hållbara förutsättningar för slottsruinen att
utvecklas till ett attraktivt, konkurrenskraftigt besöksmål. Exempel:

2.6.1 FASTIGHETEN

Genomfört av

År

-

SFV/BK
SFV
SFV
SFV

2014
2014
2014
2014

Fasta utställningen Uppgång & fall
Golv/tak över fler intäktsskapande ytor
Loge/mötes-/cafélokal iordningställd
Upplevelsestationer iordningställda runt om på området.

2.6.2

VERKSAMHETSÅTGÄRDER

Borgholms kommun har under samma period utvecklat den publika verksamheten. Exempel:
- Utvecklad barnverksamhet
BK
2014
- Scen
BK
- Konserter och events
BK
- Turisttåg för transport av besökare Borgholm - slottsruinen
BK
2017
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2.7

NYCKELTAL

2.7.1 BORGHOLMS SLOTTSRUIN (BORGHOLMS KOMMUN)
Sammanfattning över utvecklingen av Borgholms slottsruin och dess publika verksamhet:
Nyckeltal
Besökare

År 2011

År 2018

Utfall

Betalt inträde

39 210 st

44 000 st

+ 12 %

Totalt intäktskapande

64 125 st

94 000 st

+ 47 %

187 st

186 st

0%

Öppet

Dagar per år

Anställda

Året runt

4 st

4 st

0%

Säsong

23 st

26 st

+ 13 %

105 kr

165 kr

+ 57 %

3,8 milj.

6.9 milj.

+ 82 %

100 %

100 %

0%

År 2011

År 2018

0 kr

+ 304 000 kr

- 30 000 kr

+ 274 000 kr

ca 3 000 000 kr

1 039 000 kr

1 000 000 kr
0 kr

0 kr
0 kr

Intäkt per besökare

Kr/besökare

Omsättning

Kr/år

Självfinansiering

Andel i %

2.7.2

SFV

SFV nyckeltal för Borgholms slottsruin:
Uppdrag i regleringsbrev
Ökade intäkter

Hyra

Minskade kostnader

Driftsnetto
Underhåll (2011- -18)

Ökad extern
medfinansiering

2.8

Hyresgäst (BK)

GEMENSAM UTVECKLINGSPLAN

Denna utvecklingsplan är ett gemensamt redskap i parternas långsiktiga utvecklingsarbete kring
Borgholms slottsruin. Den syftar till att upprätthålla ett ömsesidigt engagemang hos parterna samt
underlätta kontinuiteten i utvecklingsarbetet vid t.ex. personalbyte, politiska val och andra
opåverkbara faktorer.
I planen återfinns de syften och mål som parterna delar, valda utvecklingsområden samt vilka
gemensamma insatser inom dessa som parterna avser genomföra.
Utvecklingsplanen innehåller inga juridiskt bindande åtagande för parterna.

2.9

UTVECKLINGSGRUPP

En utvecklingsgrupp med valda representanter för parterna svarar för att utvecklingsplanen följs
och att dess insatser genomförs under perioden. För SFV:s räkning ska berörd fastighetschef
samt förvaltare ingå i utvecklingsgruppen. För Borgholm kommuns räkning ska verksamhetschef
på Borgholms slottsruin samt ansvarig tjänsteman ingå i utvecklingsgruppen. Varje part har att
utse ersättare om ordinarie representant ej kan delta i gruppens möten. Utvecklingsgruppen kan
utvidga gruppen med för uppdraget andra lämpliga aktörer.
Gruppens medlemmar ansvarar löpande för att utvecklingsarbetet är förankrat i den egna
organisationen, att berörda beslutsfattare regelbundet hålls informerade samt att de verkar för att
det gemensamma utvecklingsarbetet ska kunna fortskrida hållbart och effektivt.
Utvecklingsgruppen träffas minst två gånger på våren och två på hösten.
Gruppen ska varje vår ta beslut om vilka av utvecklingsplanens insatser som ska prioriteras och
genomföras påföljande budgetår, upprätta en aktivitetsplan för året samt förankra beslutet i den
egna organisationen. Beslut ska tas i god tid så att parterna kan säkerställa nödvändiga resurser i
respektive besluts- och budgetprocesser.

8
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Utvecklingsgruppen ska varje höst stämma av och utvärdera det gångna årets insatser samt göra
nödvändiga mindre justeringar i planen. Gruppens ansvarar för att utvärderingen sprids och att
större justeringar av utvecklingsplanen förankras i den egna organisationen.
Revidering av utvecklingsplanen bör ske om den är påtagligt inaktuell, när majoriteten av planens
insatser är genomförda eller när utvecklingsgruppen så beslutar. Hänsyn ska då tas till
omvärldens utveckling, parternas förutsättningar, genomförda insatser samt uppnådda resultat
relaterat till uppsatta mål och satsade resurser
Arbetet med utvecklingsplan från 2024 ska påbörjas av utvecklingsgruppen senast under 2022.
Borgholm kommun är sammankallande och Staten fastighetsverk är ordförande i gruppen.

2.10 PARALLELLA PROCESSER
Parallellt med utvecklingsplanen pågår flera projekt internt hos parterna och i omvärlden som
påverkar Borgholms slottsruin och planens genomförande. Utvecklingsgruppen har att identifiera
och förhålla sig till dessa och när möjligt är, samarbeta och tillvarata möjliga synergieffekter.

9
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3.

SAMHÄLLSEFFEKTER

Borgholms slottsruin skapar redan idag genom sin existens och verksamhet direkt och indirekt en
mångfald positiva samhällseffekter för Öland, Kalmar län och Sverige. Genom vårt gemensamma
utvecklingsarbete förstärks och utvecklas dessa effekter inom en rad områden.

3.1

EFFEKTER FÖR KULTURARVET

Genom utvecklingsplanen kan Ölands ställning som attraktiv historisk destination stärkas, till
förmån för alla Ölands kulturhistoriska aktörer och miljöer. Exempelvis lockar ruinens breda
konsertverksamhet nya samhällsgrupper till ökad kunskap om och intresse för Ölands historia.
Slottsruinens fasta utställning Uppgång & Fall och den fantasieggande miljön leder till bättre
historisk förståelse och stolthet hos t.ex. boende, företagare och politiker. Ett djupt engagemang
från civilsamhället bidrar till att bevara och utveckla Ölands kulturhistoriska miljöer i framtiden.

3.2

EFFEKTER FÖR DESTINATIONEN

Borgholms slottsruins skönhet, mäktiga miljö, vackra utsikt och mångfald av evenemang utgör en
direkt anledning för många svenska och utländska turister att gästa Öland och Kalmar län.
Borgholms slottsruin är redan idag ett av Ölands mest attraktivt besöksmål och erbjuder en bred
publik verksamhet med t.ex. visningar, konserter och arrangemang som genererar en mångfald
turister till destinationen. Men den besitter också en stor outnyttjad potential som dragare och nod.
Slottsruinen utgör en förebild och generator i arbetet med att utveckla Öland till en starkare
kulturturistisk destination och är en lämplig plats för öns kulturaktörer att samlas kring.
Utvecklingsplanen kan bidra till ökade intäkter och fler arbetstillfällen för besöksnäringens aktörer.

3.3 EKONOMISKA EFFEKTER FÖR NÄRINGSLIVET
Det är viktigt att sprida insikt kring den mängd ekonomiska effekter som Borgholms slottsruin
skapar och kan skapa i framtiden. En insats som möjliggör en utvecklad eller ny publik
verksamhet i och kring slottsruinen skapar direkta och indirekta ekonomiska effekter för många
lokala och regionala aktörer.
1.

Borgholms slottsruins ägare (SFV)

Ökade hyresintäkter

2.

Hyresgästen (Borgholms kommun)

Ökade intäkter

3.

Hyresgästens personal

Fler arbetstillfällen/ högre inkomster

4.

Borgholms slottsruins övriga verksamheter

Ökade intäkter

5.

Ölands besöksnäring (handel, restauranger, logi)

Ökad omsättning

6.

Lokala leverantörer (råvaror, hantverkare, städ etc)

Ökad omsättning

7.

Transportörer (lokaltrafik, taxi, hyrfordon, bränsle)

Ökad omsättning

8.

Borgholm kommun /Kalmar läns landsting

Skatteintäkter från nivå 1 – 7

3.4

EFFEKTER FÖR SAMHÄLLET

Utöver besöksnäringen så tillför Borgholms slottsruin
en mängd positiva effekter inom olika samhällsområden. Ett av målen med utvecklingsplanen är
att synliggöra samt utveckla dessa
samhällseffekter.
Tårtdiagrammet ska ses som en
inspirationskälla i kontakter och samtal med
olika samhällsaktörer och politiker. Genom
kreativitet och nytänkande kan slottsruinens
verksamhet utvecklas på ett sätt som direkt stärker
ett eller flera utvalda samhällsområden.
10
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4.

FÖRUTSÄTTNINGAR 2019 - 2023

4.1

OMVÄRLDEN

I utformningen av planen har hänsyn tagits till en rad aktuella omvärldsfaktorer, t.ex. dessa:
▪

Samhället förändras
En orolig omvärld, växande immigration, segregering, miljöhotet mm, är faktorer som
påverkar Borgholms slottsruins förutsättningar att bevaras och utvecklas på önskvärt sätt.

▪

Nya ekonomiska förutsättningar
En ökad konkurrens om offentliga medel toch regeringens minskade anslag till bevarandet
av kulturhistoriska miljöer mm, utgör tecken på en långsiktig samhällsförändring.

▪

Besökarna ändrar förväntningar och resmönster
Besökarnas förväntningar på allt mer unika och äkta upplevelser, produkter och tjänster ökar.
Boknings- och resmönstren utvecklas, liksom sättet att inhämta kunskap om en destination.

▪

Hårdare konkurrens i besöksnäringen
Internetbaserade boknings- och reseaktörer stärker sin ställning. Kulturturismens betydelse i
näringen synliggörs. Statliga utredningen ”En hållbar besöksnäring” lyfter kulturturismen.

4.2

GEMENSAMMA SYFTEN

Parterna är enade kring sju gemensamma syften med utvecklingsplanen:
▪

Samsyn

Gemensam syn kring slottsruinens verksamhet, skötsel och utveckling

▪

Kontinuitet

Kontinuitet och stabilitet i samverkan, planering och genomförande

▪

Hållbarhet

Hållbart och effektivt nyttjande av tillgängliga resurser

▪

Utveckling

Stärka slottsruinens attraktivitet genom affärsmässig utveckling

▪

Innovation

Nytänkande lösningar hur slottsruinen kan och ska användas i framtiden

▪

Engagemang

Bredare engagemang i slottsruinens verksamhet, skötsel och utveckling

▪

Vägledning

Gemensamt vägledande redskap i det praktiska utvecklingsarbetet

4.3
▪

GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER
Parterna är enade kring sju gemensamma utgångspunkter i arbetet med Utvecklingsplanen:

▪

Kontinuitet

För att bedriva hållbart utvecklingsarbete krävs kontinuitet i den publika
verksamheten vad gäller uppdrag, beslut, ekonomi och personal.

▪

Förädling

För att stärka slottsruinens attraktivitet och konkurrenskraft sätts fokus på att
affärsmässigt tillvarata och utveckla dess kärnvärden, miljöer och resurser.

▪

Tillgänglighet

Slottsruinen ska vara så fysiskt, digitalt & intellektuellt tillgänglig som möjligt.

▪

Delaktighet

Djupare engagemang hos boende, turister och civilsamhälle ska eftersträvas

▪

Samarbete

Fler samarbeten som genererar resurseffektiv utveckling ska eftersträvas

▪

Kvalitet

Hög kvalitet ska genomsyra allt utvecklingsarbete.

▪

Samhällsnytta

Slottsruinens samhällseffekter ska påvisas och utvecklas.
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4.4

UTVECKLINGSOMRÅDEN

Parterna är enade kring tre att de utvecklande insatserna ska fokuseras på tre områden:
▪

Tillgänglighet

Ökad tillgänglighet till slottet och dess värden.

▪

Attraktivitet

Säkerställa slottsruinens attraktivitet genom ständig förnyelse

▪

Samarbete

Hållbar utveckling genom strategiska samarbeten

4.5

GEMENSAMMA MÅL

Parterna har enats kring åta gemensamma mål med utvecklingsplanen:
Borgholms slottsruin ska senast år 2023:
Mätbara mål

(* utgår från 2018 års värden)

1. Ha över 55 000 entrébetalande besökare per år (+ 25 %*)
2. Ha över 120 000 intäktsskapande besökare per år (+ 28 %*)
3. Ha ökat intäkten per besökare till 200 kr (+ 20 %*)
4. Ha publik verksamhet minst 215 dagar per år (+ 15 %*)
Kvalitativa mål
5. Erbjuda sina besökare ett mer välkomnande närområde
6. Möjliggjort för alla besökare att uppleva slottsruinens andra våning
7. Vara ett givet besöksmål för gäster med funktionsvariationer
8. Tillföra mätbara positiva samhällseffekter i Kalmars och länets utveckling

12
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5.

GEMENSAMMA INSATSER ÅR 2019 - 23

Parterna planerar att genomföra tio gemensamma utvecklande insatser under perioden.
Förutsättningarna för var och en presenteras kort på följande sidor.
Siffrorna som anges efter respektive insats visar vilka av utvecklingsplanens mål (se sid 12) som
den är riktad mot. Insatserna är ej prioriterade sinsemellan. Beslut om vilka som ska genomföras
påföljande år tas varje vår av utvecklingsgruppen.
Fördjupade underlag, detaljplanering, budgetering och tidsplan kring varje insats upprättas av
utvecklingsgruppen före genomförande. Insatsernas genomförbarhet styrs av att nödvändiga
beslut, tillstånd och resurser erhålls. Följande insatser planeras åren 2019 - 2023:

Tillgänglighet

Öka tillgängligheten och därmed öka antalet besökare

Mål nr

5.1

Tillgänglighetsanpassa andra våningen (hiss, jämna ut höjdskillnader mm).

1,2,6,7,8

5.2

Digital guide vidareutvecklas (geografiskt och innehåll).

1,2,5,6,7

5.3

Välkomnande närområde; Slottsskogen (almar, belysning, bänkar), alvaret.

1,2,5

5.4

Cirkulationsplats vid 136:an.

1,2,5

Attraktivitet

Stärka attraktiviteten genom ständig förnyelse

5.5

Utveckling av publik verksamhet på andra våningen.

5.6

Utveckling av fasta utställningen Uppgång & fall.

4,7,8

5.7

Utveckling av barnverksamheten.

1,2,3

Samarbete

1,2,4,6

Hållbarare utveckling genom strategiska samarbeten

5.8

Ökad samverkan med närområdets aktörer.

1-8

5.9

Konceptutveckling med SFV:s närliggande besöksmål.

1,2,3

5.10

Fler besökare genom ambassadör- och volontärskap.

1-8

5.1

Tillgänglighetsanpassa andra våningen

Bakgrund

Det bedrivs ett långsiktigt arbete för att göra Borgholms slottsruin så
tillgänglig som möjligt för besökare med funktionsvariationer eller barnvagn.
Idag saknar de möjlighet att uppleva andra våningen, den del av slottet som
många anser attraktivast. Andra våningens affärsmässiga potential som
arena för events kan ej heller tillvaratas p.g.a. svårighet att nå den med tung
utrustning, bord, stolar, mat etc. För att lösa detta krävs att en hiss och en
mindre bro i korten installeras samt att höjdskillnader jämnas ut.

Syfte

Tillgängliggöra slottsruinen för alla o tillvarata dess affärsmässiga potential.

Mål

Slottsruinens andra våning ska vara tillgänglig för alla besökare.

Förväntade effekter -

Attraktivare besöksmål för besökare med funktionsvariationer, barnvagnar
Bättre tillvaratagande av slottsruinens affärsmässiga potential

-

Fler intäktsskapande event

-

Acceptabel arbetsmiljö för slottets personal och eventarrangörer.

Exempel på

-

Säkerställa finansiering och tillstånd.

åtgärder

-

Utgrävning

-

Installation av hiss, bro i korten, utjämning av höjdskillnader

-

Utveckling av attraktiva intäktsskapande koncept för andra våningen (5.5)
13
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5.2

Digital guide vidareutvecklas

Bakgrund

I samband med att slottsruinens basutställning Uppgång & fall byggdes 2014
så utvecklades en populär app med digital guide till inre slottsområdet.
Genom att utveckla guidens innehåll och geografiska täckning till närområdet
som Slottsskogen, promenadvägarna från Borgholm stad och alvaret, så kan
appen även användas för att locka nya besökare till slottsruinen.

Syfte

Locka besökare till slottsruinen och ge dem en bredare bild av närområdet

Mål

En guide som attraherar fler besökare och sprider kunskap om närområdet

Förväntade effekter -

Fler besökare lockas att promenera till slottsruinen från Borgholms stad

-

Besökarna får en ökad kunskap om hela slottsområdet och dess historia

-

Ökade intäkter

Exempel på

-

Berättelser för området runt slottet upprättas

åtgärder

-

Appen utvecklas innehållsmässigt och geografiskt

-

Skyltning/marknadsföring i Borgholm och i slottsruinens närområde

5.3

Välkomnande närområde

Bakgrund

Slottsruinens närområde behöver göras mer välkomnande och intressant för
att attrahera fler besökare att promenera från Borgholm stad resp. Solliden.
Slottsskogen ger idag ett förfallet intryck p.g.a. almsjuka, eftersatt underhåll
av bänkar, bristande skyltning från Borgholm mm. Det unika slottsalvaret
varken synliggörs eller tillvaratas på önskat sätt i slottetsruinens verksamhet.

Syfte

Stärka attraktiviteten hos slottsruinens och dess närområden som besöksmål

Mål

Ett attraktivt slottsområde som genererar fler besökare och ökade intäkter.

Förväntade effekter -

Fler besökare som känner sig välkomnade i slottsruinens omgivning.

-

Fler besökare som promenerar från Borgholm eller Solliden.

-

Fler besökare och ökade intäkter.

Exempel på

-

Avverka almsjuka träd, nya bänkar, belys slottsruinen åt Borgholmshållet.

åtgärder

-

Intresseväckande information i Slottsskogen och på slottsalvaret.

-

Utveckla fler besökskoncept som innefattar slottsskogen och slottsalvaret.
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5.4

Cirkulationsplats vid väg 136

Bakgrund

En av slottsruinens och Sollidens största utmaningar är den trafikpropp och
olycksrisk som uppstår vid in-/utfarten till väg 136 under högsäsong och vid
evenemang, då ett mycket stort antal bilar ska ta sig till eller från området.
Utöver den uppenbara trafikrisk och köbildning som skapas, så hämmar det
slottsruinens tillgänglighet för presumtiva besökare och innebär ett direkt
intäktsbortfall för områdets aktörer. En cirkulationsplats eftersträvas därför.

Syfte

Minska trafikrisken på väg 136 och öka tillgängligheten till slottsområdet.

Mål

En väl fungerande in- och utfart från slottsområdet vid väg 136.

Förväntade effekter -

Färre risker och störningar i trafiken vid avfartsvägen på väg 136.

-

Smidigare trafiksituation vid större evenemang på slottsruinen/Solliden.

-

Ökad andel av resenärer på väg 136 som väljer att besöka slottsruinen

Exempel på

-

Förstudie i samverkan med Trafikverket

åtgärder

-

Tillstånds- och beslutsprocess

-

Etablera cirkulationsplats eller annan hållbar lösning

5.5

Utveckling av publik verksamhet på andra våningen

Bakgrund

Slottsruinens andra våning, dess salar, atmosfär och utsikt kan tillvaratas på
ett mer hållbart och resurseffektivt sätt genom att skapa fler upplevelser för
olika besöksgrupper. Med den ökade tillgänglighet som insats 5.1 innebär så
finns t.ex. möjlighet att genomföra event som kräver bord, stolar och annan
tung utrustning. Även serveringen av mat och dryck möjliggörs.

Syfte

Öka slottsruinens attraktivitet genom att tillgängliggöra nya ytor för nya
målgrupper.

Mål

Öka andelen gäster som besöker och upplever slottets andra våning.

Förväntade effekter -

Fler av besökarna stannar längre på andra våningen / i slottsruinen.

-

Andra våning tillvaratas på ett mer hållbart sätt.

-

Fler intäktsskapande arrangemang.

Exempel på

-

Identifiera, testa och utvärdera lämpliga koncept till andra våningen.

åtgärder

-

Inköp av nödvändig utrustning.

-

Profilera och marknadsför andra våningen och dess värden.
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5.6

Utveckling av fasta utställningen Uppgång & fall

Bakgrund

Borgholms slottsruins fasta utställning Uppgång & fall om slottet och dess
historia uppfördes inom ramen för EU-projektet Öppna portar år 2014.
Utställningen håller en hög kvalitet både vad gäller innehåll och utformning
och omges även av ett antal upplevelsesatelliter runt om i slottsruinen. Men
för att kunna fortsätta attrahera gamla och nya besökare måste utställningen
underhållas och förnyas så att besökarna lockas till återbesök varje år.

Syfte

Säkerställa att utställningen bibehåller en hög kvalitet och attraktivitet

Mål

En innovativ och kvalitativ utställning som lockar till återbesök varje år

Förväntade effekter -

Ökat intresse för och engagemang i, slottsruinen och dess historia

-

Besökarnas genomsnittliga stanntid i slottsruinen ökar

-

Möjlighet att koppla på fler berättelser och ytor i slottet till utställningen’

Exempel på

-

Genomgång och underhåll av befintlig utställning

åtgärder

-

Identifiera och utveckla nya upplevelser som kan adderas till utställningen

-

Successivt implementera nya delar/upplevelser i utställningen

5.7

Utveckling av slottsruinens barnverksamhet

Bakgrund

På en del av slottsruinens inre borggård bedrivs sommartid en väl utvecklad
historisk barnverksamhet. Barnen kan välja mellan aktiviteter som att måla
vapensköldar, skjuta pilbåge rida slottshästen eller att gå i Riddarskolan och
dubbas till riddare. Men för att fortsätta attrahera barn måste verksamheten
förnyas och aktiviteterna utvecklas så att barnen lockas till årligt återbesök.

Syfte

Säkerställa slottsruinens attraktivitet och konkurrenskraft hos barnfamiljer.

Mål (1,3)

En rolig barnverksamhet som attraherar barn och lockar till återbesök.

Förväntade effekter -

Fler besökare med barn som besöker slottsruinen.

-

Ökad besökstid för barn i slottsruinen.

-

Ökad intäkt per besökare.

Exempel på

-

Genomgång och underhåll av befintlig barnverksamhet.

åtgärder

-

Identifiera och utveckla nya upplevelser att adderas till verksamheten.

-

Successivt implementera nya delar/upplevelser i barnverksamheten.
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5.8

Ökad samverkan med närområdets aktörer

Bakgrund

För att kunna bedriva en resurseffektiv, attraktiv och hållbar publik
verksamhet, så krävs ett nära samarbete med de aktörer som på något sätt
påverkar verksamheten. Idag sker samverkan med bl.a. Sollidens slott och
Drottning Victorias Vilohem, vilken kan utvecklas ytterligare. Därtill bör ett
hållbart samarbete inledas med bl.a. länsstyrelsen (Slottsskogen, alvaret)
och Trafikverket (lösning 136:an).

Syfte

Underlätta en hållbar utveckling och drift av slottsruinens publika verksamhet.

Mål

Fungerande samarbete med de aktörer som påverkar slottsruinens utveckling.

Förväntade effekter -

Ökad förståelse för slottsruinens roll, potential och behov hos aktörerna.

-

Bättre möjlighet att genomföra insatsplanens övriga insatser.

-

Ett ökat samarbete som genererar synergieffekter för alla parter.

Exempel på

-

Presentation av slottsruinens utvecklingsplan för berörda aktörer.

åtgärder

-

Regelbundna möten för informationsutbyte och samordning.

-

Små och stora gemensamma aktiviteter/insatser/utvecklingsprojekt.

5.9

Konceptutveckling med SFV:s närliggande besöksmål

Bakgrund

SFV förvaltar ca 15 historiska miljöer i Öland och Kalmar, vilket är SFV:s
största koncentrat av besöksmål utanför Stockholm. Det finns en stor
affärsmässig potential i att skapa besökarkoncept som innefattar flera av
dem. Utvecklingsarbetet bör ske i samarbete med turistorganisationer och
andra utvalda turistaktörer. Borgholms slottsruin sköter i dag driften av en av
miljöerna, Källa ödekyrka.

Syfte

Fler besökare till slottsruinen genom ökad trafik mellan SFV:s besöksmål.

Mål

Attraktiva, intäktsskapande koncept som lockar fler att besöka SFV:s miljöer.

Förväntade effekter -

Upplevelsekoncept som säkerställer förnyelse och genererar besökare.

-

Fler besökare och nya målgrupper besöker slottsruinen större del av året.

-

Fler samarbetspartners och resurser knyts till slottsruinens utveckling.

Exempel på

-

Workshop kring attraktiva och hållbara koncept, upplevelser, produkter.

åtgärder

-

Utveckling av lämpligt antal koncept och nödvändigt material.

-

Test under säsong, utvärdering, justering, utveckling av fler koncept.
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5.10

Fler besökare genom ambassadörs- & volontärskap

Bakgrund

Dags dato arbetar slottsruinen inte med ambassadörer eller volontärer i
någon organiserad form. En avgörande framgångsfaktor i Sverige är att vi
lyckas fördjupa besökarnas relation till landets historiska besöksmål. Genom
att locka besökare och närboende från att vara intresserade till att praktiskt
engagera sig på olika sätt, så erhålls ambassadörer. De kan på ett
resurseffektivt sätt genererar fler besökare till slottsruinen. Affärsmässigt kan
volontärer stärka slottsruinens attraktivitet genom att tillföra unika värden och
upplevelser för besökarna.

Syfte

Fördjupa besökarnas och ölänningarnas engagemang i slottsruinen för att
långsiktigt säkerställa dess bevarande och utveckling.

Mål

Ambassadörer/volontärer som genererar fler besökare till slottsruinen.

Förväntade effekter -

Fler turister och ölänningar besöker Borgholms slottsruin

-

Fördjupat intresse i samhället för slottsruinens bevarande och utveckling.

-

Ordinarie personal kan frigöras till mer kvalificerade uppgifter

Exempel på

-

Kartläggning av olika volontärsmodeller i samverkan med SFV

åtgärder

-

Skapa de förutsättningar som krävs för vald modell

-

Testa och utvärdera modellen

6.

SITUATIONSPLAN

Flygbilderna på följande sida synliggör de områden som berörs av respektive insats:
Insats

Område (bild)

5.1

Tillgänglighetsanpassa andra våningen

5.2

Digital guide vidareutvecklas

5.3

Välkomnande närområde; Slottsskogen, alvaret

5.4

Cirkulationsplats vid 136:an

B (1)

5.5

Utveckling av publik verksamhet på andra våningen

A (1)

5.6

Utveckling av fasta utställningen Uppgång & fall

C (1)

5.7

Utveckling av barnverksamheten

D (1)

5.8

Ökad samverkan med närområdets aktörer

5.9

Konceptutveckling med SFV:s närliggande besöksmål

5.10

Fler besökare genom ambassadör- & volontärskap

A (1)
Slottsruinen och dess närområden (2)
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1. Flygbild Borgholms slottsruin

A
C

A

D
Foto: Okänd. Källa: Wikimapia.

2. Flygbild Borgholms slottsruin med närområde

B

Foto: Okänd. Tillhör Borgholms kommun. Tagen ur ”Borgholm Köping fördjupning av översiktsplan 2018”.
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7.

FINANSIERING

7.1

PARTERNAS RESURSER

Utvecklingsplanens insatser syftar till att parterna på ett hållbart sätt, gemensamt ska tillvarata
Borgholms slottsruins potential som besöksmål, mötesplats och kulturhistorisk kraft i samhället.
Planen skapar nödvändiga förutsättningar för ett praktiskt fungerade samarbete mellan SFV och
Borgholm kommun. Den möjliggör också ett resurseffektivt nyttjande av parternas resurser.
Utvecklingsplanens insatser är delvis tänkta att genomföras inom ramen för parternas ordinarie
verksamhet och budget. Det förutsätter därmed en samsyn för att nyttja befintliga resurser på ett
hållbart och effektivt sätt.
För att säkerställa en grundläggande finansiering av insatserna avser parterna att tillsammans
tillföra Borgholms slottsruin resurser motsvarande 5 miljoner kronor under avtalsperioden.
SFV avser att årligen tillföra minst 500 000 kronor för att skapa förutsättningar för Borgholms
slottsruin att utvecklas i enlighet med utvecklingsplanen.
Borgholm kommun avser att årligen tillföra minst 500 000 kronor för att skapa förutsättningar för
Borgholms slottsruin att utvecklas i enlighet med utvecklingsplanen.
SFV skall genom underhåll och tillgängliggörande åtgärder, hålla befintliga och nya ytor i
slottsruinen tillgängliga och anpassade för publik verksamhet.
Borgholms kommun ska aktivt delta i utvecklingsarbetet, utveckla och bedriva intäktsskapande
publik verksamhet i slottsruinen samt tillvarata de samhällseffekter som slottsruinen skapar för
kommunen och dess invånare.
Om utvecklingsplanen eller del där av, av något skäl inte kan uppfyllas av någon part ska
utvecklingsgruppen enas kring nödvändiga förändringar.

7.2

EXTERN MEDFINANSIERING

En så hög grad av extern medfinansiering som möjligt ska eftersträvas vid genomförandet av
planens insatser. Externa parter i form av offentliga och privata aktörer skall därför, i de fall där så
är lämpligt, bjudas in att delta finansiellt och praktiskt i utvecklingsarbetet och dess insatser.

7.3

INSATSER UTANFÖR UTVECKLINGSPLANEN

Utöver ovan nämnda resurser, tillför respektive part egna och / eller externa resurser för
ytterligare insatser till Borgholms slottsruin och dess publika verksamhet.
För att uppnå ett effektivt resursnyttjande så ska omfattning och tidpunkt för dessa riktade insatser
samplaneras och synkroniseras med utvecklingsplanens gemensamma insatser.
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8.

TIDPLAN

8.1

ÖVERGRIPANDE

Utvecklingsplanen gäller från den 1 januari 2019 till och med 31 december 2023 med avsikt att
uppdateras och förlängas för perioden 2024 - 2028.
Utvecklingsgruppen träffas minst två gånger på våren och två på hösten. Under våren planeras
och föreslås de insatser som ska ske påföljande år och en aktivitetsplan för året upprättas. Under
hösten utvärderas innevarande års insatser.
Utvecklingsgruppens beslut om gemensamma insatser påföljande år ska tas på våren så att
parterna kan säkerställa nödvändiga resurser i respektive besluts- och budgetprocesser.
Revidering av utvecklingsplanen bör ske när den är påtagligt inaktuell eller när majoriteten av de
gemensamma insatserna är genomförda.
Arbetet med en ny efterföljande utvecklingsplan från 2024 ska påbörjas senast under 2022.

8.2

GEMENSAMMA INSATSER

För att genomföra utvecklingsplanen på ett verkningsfullt och resurseffektivt sätt så lyder den inte
under någon fastställd tidsplan. Planens gemensamma insatser prioriteras istället sinsemellan
löpande av utvecklingsgruppen, baserat på givna mål, tillgängliga resurser och omvärldsfaktorer.

9.

UTVECKLINGSPLANENS TILLKOMST

9.1

ARBETSGRUPP

Denna utvecklingsplan har formats av en arbetsgrupp bestående av följande personer:
Anders Magnusson, fastighetschef

SFV FO Karlskrona

Claes Brunius, affärsutvecklare

SFV Uthyrning (Besöksmålsteamet)

Jan-Åke Johansson, slottschef

Borgholms kommun

Jens Odevall, kommundirektör

Borgholms kommun

I processen deltog även ett antal personer med specialistkompetens.

9.2

STATISTIK

Besöksstatistik för Borgholms slottsruin för åren 2011 - 2018 har utgjort underlag för
formandet av denna utvecklingsplan
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§2

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-08

2

Dnr 2015/26 009 KS

Avslut av uppdrag och omstart med nya kommunstyrelsen; varumärkesplattform
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avsluta ärendet och därmed även uppdrag enligt § 157/17.

Det noteras att nytt ärende för framtagande av varumärkesplattform påbörjas efter
att beslut om Öland en kommun avgjorts.
Ärendebeskrivning
I samband med arbetet med att ta fram grafisk profil beslutade kommunstyrelsen
2015-02-24 § 16 att påbörja arbetet med framtagande av en varumärkesplattform.
I samband med arbetet konstaterades att plattformen behöver kompletteras med en
tydlig positionering och positionsformulering varför workshop anordnades med kommunstyrelsen.
Efter genomförda workshops uppdrog kommunstyrelsen 2017-09-18 § 157 till kommunstyrelsens arbetsutskott att, tillsammans med dåvarande turistchefen och blivande kommunikatören, fortsätta arbete med att ta fram förslag på positioneringar
till det fortsatta arbetet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-02-24 § 16
Kommunstyrelsen 2017-09-18 § 157
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redogör kommunikatör Charlotte Lindahl för uppdraget
som avstannat i och med att dåvarande turistchef har slutat sin anställning. Vidare
informeras att ingången i arbetet med positioneringar bör göras på annat sätt för att
uppnå en riktig varumärkesplattform.
Under sammanträdet framkom att uppdraget och ärendet bör avslutas och att nytt
ärende lyfts efter beslut om Öland en kommun.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-02-18

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-01-22 - 2019-02-15

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.200

U

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

Ilko Corkovic

Skickat på min mail 2019-01-22/Magda
Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

2019-01-30
KS 2019/9

Delegation KSO 2019
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
Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.204

U

Yttrande för mål 5420-18. Kommunen motsätter
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
Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

Ilko Corkovic

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.234

U

Tilldelningsbeslut Upphandling Brandväggar
18/51

Jens Odevall

2019-01-22

Sidan 1 av 4
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2019/1

Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Upphandling ramavtal
2019.237

I

Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i sitt beslut
att avslå ansökkan om sänkt hastighet på
kustvägen mellan Sandvik och Djupvik

2019-01-23

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2018/275

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss; Ansökan om sänkt hastighet på del av
enkilda vägen mellan Djupvik och Sandvik
2019.287

I

2019-01-29

Skrivelse med synpunkter på planer att sälja
fastigheten Skäftekärr, ber kommunen om att
utreda alternativa möjligheter ställd till KSO
Böda hembygdsförening
KS meddelande

2019.289

I

2019-01-29

2019.293

SKRIVELSE

Länstyrelsen avvisar ansökan om dispens från
Magdalena Widell
förbud att framföra motordrivet fartyg i
Köpingsvik. Länsstyrelsen kan efter kontroll
konstatera att det inte finns något tidigare beslut
om sjötrafiksföreskrifter gällande förbud mot trafik
med fartyg i vattenområdet. Med anledning av att
det saknas förbud mot trafik med motordrivet
fartyg kan länsstyrelsen inte pröva ansökan om
dispens. Ansökan ska därför avvisas
Länsstyrelsen i Kalmar

I

2019-01-29

2019.314

Magdalena Widell

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

SKL, Cirkulär 19:01; Prolongering av
notkopieringsavtal 2019 | Viktig information från

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition
gällande Kommunstyrelsens beslut, §
249,Maximalt
10 850 000 kr anvisas ur investeringsbudget
2019 till direktköp av modulbyggd
förskola. 3 000 000 kr anvisas ur
investeringsbudget 2019 för etablering,
serviceanslutningar, förråd och förskolans
utemiljö. Till utbildningsförvaltningen
anvisas 1 125 000 kr för inköp av inventarier till
nya avdelningar
vid Skogsbrynets förskola och Sandhorvans
förskola. Vidare beslutas
att beställa av Borgholms Energi att planera
förskolans anslutning för fjärrvärme, el och VA.

Magdalena Widell

Sidan 2 av 4
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Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019-01-31

Förvaltningsrätten

KS 2018/236

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Om-/till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet,
förskolemodul
2019.316

I

2019-01-31

2019.325

Cirkulär 19:04- Kombinationsanställningar - ett
sätt att möta rekryteringsutmaningen inom
räddningstjänsten ett sätt att möta
rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Förvaltningsrätten avvisar mål 5394-18
överklagandet avseende paragraferna
226, 232, 233, 234, 235, 236 och 239.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.

Magdalena Widell

2019-02-04

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Delegation KSO 2019
2019.330

U

Avslag på begäran att ta del av allmän handling

Jens Odevall

KS meddelande

DELEGERINGSBESLUT

2019-02-04
KS 2019/2

Delegation KC
2019.364

U

Tilldelningsbeslut Ramavtal byggtjänster

Ilko Corkovic

Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

2019-01-30
KS 2019/1

Upphandling ramavtal
2019.365

U

Ramavtal Brandväggar

Jens Odevall

Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

2019-01-29
KS 2019/1

Upphandling ramavtal
2019.368
2019-02-06

I

Protokoll från Kalmarsunds gymnasieförbund
2019-01-30

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund
KS meddelande

PROTOKOLL

Sidan 3 av 4
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Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.378

2019-02-07

I

Cirkulär 19:5 i Internränta för år 2020.
Magdalena Widell
Internräntan föreslås för år 2020 att vara 1,5
procent. Den är oförändrad jämfört med
internräntan år 2019. Den föreslagna internräntan
bygger på kommunsektorns egna
upplåningskostnader.
Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

CIRKULÄR

Sidan 4 av 4
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-02-18

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-01-22 - 2019-02-15

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Magdalena Widell

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
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

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
Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
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

2019-01-22

U

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

Sidan 1 av 5
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2019/9

Skickat från min mail 2019-01-22/Magda
Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

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 Upphandling Brandväggar
18/51

Jens Odevall

Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

2019-01-22
KS 2019/1

Upphandling ramavtal
2019.238

U

Beslut om skrotning av bilar; TSO 363, JNK 093, Jens Odevall
FUJ 554.

2019-01-23
KS 2018/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd,
flyttning av fordon kommunal mark

2019.244

U

Borgholms kommun berörs som fastighetsägare Emma Sjögren
till Tings Ene 1:14. Grannyttrandet gäller
bygglov för skyltanordning. Svar senast 201902-04

2019-01-23

Mark- och exploatering

KS 2019/13

Lämnar utan erinran.

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2019
2019.274

U

Delegationsbeslut - EL tjänster (Underskriven)

Kristian Kijewski

2019-01-24

EKONOMIAVDELNINGEN

KS 2019/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal

2019.284

U

yttrande mål nr 135-19. Kommunen motsätter
överklagandet och yrkade om ihibition av § 249
och anser att det ska lämnas utan bifall i
enlighet med yttrandet.

Ilko Corkovic

Skickat till förvaltningsätten 2019-01-28/Magda

DELEGERINGSBESLUT

2019-01-28
KS 2019/9

Delegation KSO 2019
2019.365

U

Ramavtal Brandväggar

Jens Odevall

2019-01-29
Sidan 2 av 5
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2019/1

Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Upphandling ramavtal
2019.291

U

Yttrande i mål 194-19. Kommunen motsätter
Ilko Corkovic
överklagandet och anser att det ska lämnas utan
bifall i enlighet med yttrandet.
Beskrivning av ärendet
Per Lublin har överklagat kommunfullmäktiges i
Borgholm samtliga beslut
2018-12-10.

2019-01-29
KS 2019/9

Skickat via min e-post 2019-01-29/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.294

U

Ölands Ultra- ingen erinran mot ansökan om
löpartävling 2019-06-15, kl.08.00-16.00

2019-01-29

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till polisen 2019-01-29/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.364

U

Tilldelningsbeslut Ramavtal byggtjänster

Ilko Corkovic

Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

2019-01-30
KS 2019/1

Upphandling ramavtal
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

2019-01-30
KS 2019/9

Skickat på min mail 2019-01-22/Magda
Kommunstyrelsen 2019-01-29 §19 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.307

U

2019-01-30

Tillåtelse- Grävning sker på Elsa kåresväg 64 till Emma Sjögren
ny pumpanläggning
20190003/One- Nordic

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.317
2019-01-31

U

Ansökan om tillstånd gällande Kårehamns hamn Anders Magnusson
BEAB/20190007

KS 2018/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2018
Sidan 3 av 5
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.319

U

Servitutsavtal för att uppförande av 4 meter brett Anders Magnusson
vägområde med grusbeläggning

2019-02-01
KS 2019/4

Skickat avtalet per post 2019-02-01/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor 2019
2019.330

U

Avslag på begäran att ta del av allmän handling Jens Odevall

2019-02-04
KS 2019/2

KS meddelande

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC
2019.367

U

Bönan- tillstyrkt ansökan för gatupratare 201902-05--2019-12-31

2019-02-05

Yttrande

KS 2019/6

Skickad till polisen 2019-02-05/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.202

U

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

Anders Magnusson

2019-02-05

Yttrande

KS 2019/6

Skickad till polisen 2019-01-22/Magda
DELEGERINGSBESLUT
Uppdaterat med 2 gatupratare skickat 2019-0205/Magda
Begagnande av allmän plats

196062

K

Brandbrunn i Löttorp/Sandby

Jens Odevall

2019-02-06
KS 2019/2

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KC

2019.377

U

2019-02-07

Tillåtelse- Grävning sker i Kårehamns hamn

Anders Magnusson

20190007/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.419

U

2019-02-11

Tillstånd- Grävning sker på Gäddstigen

Anders Magnusson

20190005/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.420

U

2019-02-11

Tilllåtelse- Grävning sker på Kanalstigen 7,

Anders Magnusson

20190004/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

196241
2019-02-13

K

Butik Öland- tillstyrkt ansökan för gatupratare
2019-02-14--2019-12-31

Anders Magnusson

Yttrande

KS 2019/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats
Sidan 4 av 5
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
196242
2019-02-13

K

Nyströms skor- tillstyrkt ansökan för gatupratare Anders Magnusson
2019-01-14--2019-12-31
Yttrande

KS 2019/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats

Sidan 5 av 5
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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
Ändrad sammanträdesdag; Sammanträdestider 2019
Godkännande av beläggnings- och reparationsplan 2019;
Gatuunderhållsplan 2018-2027;

2019-02-05
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37

Fyllnadsval i Näringslivsrådet
Löneöversyn 2019
Utbyggnad av Byxelkroks hamn; ändrat utförande av pirhuvudena
Information från verksamheten
Policy för upphandling och inköp
Reviderad renhållningsordning för Borgholms kommun
Borgholms slott; Utvecklingsplan 2019-2023.
Återrapportering; lokaler för daglig verksamhet/hemmplanslösningar
Ekbacka Hus 6 och lokaler för beroendemottagning Ekbacka Hus 1
Reviderad taxa för hamnverksamheten
Akuta åtgärder Kalles Brygga stora Rör
Landsbygdskonferens 2019

2019-02-12
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44

Projekt samverkan mellan VA-organisationerna på Öland
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
Riktlinjer rutiner vid kommunens inköp
Riktlinjer för internkontroll
Information från verksamheten
Ansökan om bistånd med gräsklippning på Borglanda Flygfält
Byggnation av bryggor vid Sjöstugan och Klinta

Borgholm Energi AB
2019-01-16
§1
§2
§3
§4
§5
§6

Styrelsemöte inledning 2019
Formalia Styrelsens arbete 2019
VD informerar 2019
Månadsuppföljning 2019
Avvikelserapportering 2019
Projekt samverkan mellan VA organisationerna
på Öland

129
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14

Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen
och övriga rättsliga processer
Taxa Hamnar 2019
Underhållsplan Hamnar
Förrådslokal Osten
Biogasmack
Beslut från kommunen 201812
Restlista 2019

Borgholm Energi El-nät
2019-01-16
§1
§2
§3

BELNAB Styrelsemöte inledning 2019
BELNAB Månadsuppföljning 2019
Avvikelserapportering 2019
----
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-02-20

2015/217 291

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Till kommunstyrelsen

Kompletterande information för beslutsunderlag gällande inriktningsbeslut för Åkerboskolan
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
att
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges möte 2019-01-21 §8 Dnr 2015/217 291 KS; yrkades att
ärendet gällande inriktningsbeslut för Åkerboskolan återremitteras till kommunstyrelsen för kompletterande information .
-

Hur mycket kostar den nya skolan, inklusive rivningskostnader och eventuell
marksanering?
Hur ska den finansieras?
Vilka övriga investeringar under 2019-2021 prioriteras ner eller bort?
Ska det tas upp nya lån? Hur stora?
I så fall, ska fullmäktiges beslut ändras om att samtliga investeringar ska själv finansieras?
Samlad bedömning av miljökonsekvenser?

Kompletterande information för beslutsunderlag - att bygga ny skola
- Beräknad investering beräknas till ca 50 miljoner kronor inkl. lek- och utemiljö.
Detta avser nybyggd grundskola för årskurs F – 9 inklusive tillagningskök för 350
portioner. Dimensionering av skolan är beräknad utifrån nuvarande och prognosticerat elevunderlag. Genom varierad storlek på klassrum medges olika storlek
på årskullar.
Kostnader för rivning, marksanering och transporter beräknas till ca 4,5 miljoner
kronor (ej investering).
Årlig driftskostnad inklusive kapitalkostnader beräknas till ca 3,5 mkr lägre per
år.
Undersökning av marken är i nuläget inte gjord då placering av ny byggnad inte
är fastställd.

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Maria.Drott@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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-

En nybyggnation kan finansieras över två år förutsatt att projektering och upphandling kan göras och planerad byggstart sker innan årsskiftet 2019. Investeringskostnaden belastar då investeringsutrymmet i budgeten såväl som likviditeten över två år. En nybyggnation av skola ryms alltså i sig inom investeringsramarna och kan finansieras med egna medel. Omfattningen av denna investering
påverkar givetvis det övriga investeringsutrymmet och beroende på politiska
överväganden kan investeringar framöver komma att kräva lånefinansiering om
kommunens samlade driftresultat inte bygger på det egna kapitalet i motsvarande mån.
Prioriteringar för övriga investeringar görs under årlig budgetprocess inför 2020
– 2022 och framåt

-

Förväntade miljökonsekvenser för nybyggd skola;
Minskade ytor genom effektivare lokalanvändning ger minskad klimatpåverkan
och kostnader för uppvärmning, el och vatten.
Åtgången på energi minskar vid miljöbyggnad Silver (kan kompletteras med solpaneler).
Minskade koldioxidutsläpp då nuvarande uppvärmning kräver ca 100 m3 olja årligen, vilket motsvarar ca 270 ton koldioxid utsläpp per år.
Förbättrad arbetsmiljö och inomhusklimat för personal och elever.
Minskad risk för personal och elever att påverkas av fuktproblematik och ämnen
från hälsovådliga byggmaterial (asbest mm) som finns i befintlig byggnad.

Därmed anser förvaltningen att erforderligt underlag föreligger för politiskt ställningstagande.

Jens Odevall
Kommunchef
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Åkerboskolan Löttorp
14 februari 2019
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Prognos elevantal Åkerboskolan
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Bygga nytt eller renovera?
•
•
•
•

Statusinventering av skolan - Ingenjörsfirman M Gustavsson.
Boverkets gällande byggregler (BBR)
Policys och riktlinjer i kommuner
Borgholms kommuns fastighetsstrategi och hållbarhetspolicy
– ”God kostnadseffektivitet”
– ”Optimera lokalanvändandet i syfte att inte använda större yta än
gällande behov”
– ”Verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt
energieffektiva lokallösningar och att miljövänligt material och
inventarier prioriteras.
– Fossilfritt 2030?

135

Bygga ny skola
•
•
•
•

Skolans storlek baseras på nuvarande antal elever
Avser nybyggnad komplett grundskola F-9
Bibliotek, idrottslokaler samt förskola behandlas separat.
Investerings- och driftkostnader per m2 baseras på
upphandlingen av nya Skogsbrynet i Borgholm.
• Energieffektivitet ”Miljöbyggnad silver” 45 kWh/m2/år.
• Nytt kök med kapacitet på 350 portioner, kompletterad med
tyst avdelning.
• Inrymmer samtliga teoretiska och praktiska utbildningslokaler
för slöjd, NO, hemkunskap, bildsal med våtdel mm, samt
grupprum i olika storlekar.

136

Bygga ny skola
•
•
•
•

Investering ca 50 mkr inkl lek- och utemiljöer.
Kostnader för rivning och transporter beräknas till ca 4,5 mkr
Inga evakueringskostnader
Årlig driftkostnad inkl kapitalkostnader beräknas till ca 3,5 mkr lägre
per år vid en nybyggnad.
• Miljöbyggnad silver enligt krav 45 kWh/m2/år (112.500 kr/år)
• Nuvarande energiförbrukning 195 kWh/m2/år (975.000 kr/år)
• Miljömässiga konsekvenser
•
•
•
•

Minskade energikostnader och förbränning av fossila bränslen.
Kompletteras med solpaneler
Bättre inomhusklimat, minskat buller, bättre arbetsmiljö för personal och
elever.
Effektivare ytor och miljövänlig lokalvård.

137

Slutsatser
”Det kan ej anses ekonomiskt
försvarbart att renovera nuvarande
skola” (Ingenjörsfirman M Gustavson)
”Renovering av lokalerna innebär minst
samma investering som nybyggnad”
(Ingenjörsfirman M Gustavson)
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§8

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-21

8

Dnr 2015/217 291 KS

Inriktningsbeslut; Projekt Åkerboskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

återremittera ärendet för att komplettera beslutsunderlaget med information
om följande:
- Hur mycket kostar den nya skolan, inklusive rivningskostnader och eventuell marksanering?
- Hur ska den finansieras?
- Vilka övriga investeringar under 2019-2021 prioriteras ner eller bort?
- Ska det tas upp nya lån? Hur stora?
- I så fall, ska fullmäktiges beslut om att samtliga investeringar ska självfinansieras ändras?
- Samlad bedömning av miljökonsekvenser.

att

uppdra till kommunstyrelsen att snarast möjligt i Löttorp anordna ett offentligt
möte om Åkerboskolan där allmänheten får komma ordentligt till tals.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-29 § 97 med förtydligande § 137/2018 är lyft till
kommunfullmäktige efter bifall av motion 2018-12-10 § 246.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-29 § 97
att godkänna inriktningsbeslutet att optimera förutsättningarna för Åkerboskolan
(bästa lösningen) med en ombyggnadsstart av etapp 1 sommaren 2019. I den
processen ska det:
- snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern projektledare, representanter från politiken och verksamheten.
- undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering.
- tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även framtida behovet.
- tänka i generationer i samverkan i behovsanalysen.
- undersöka möjligheten att förbinda de två idrottshallarna med en sluss för att
bättre nyttja dem.
- som alternativ till eventuell rivning av byggnader som exempelvis Eken undersöka möjligheten till avstyckning för avyttring till alternativ användning.
Beslutet förtydligades 2018-06-26 § 137 med att godkänna inriktningsbeslut utifrån
ombyggnadsalternativ 1 samt att verksamheten förtydligades med (lärarna och fastighetsavdelningen).
Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-31 § 231 att starta programskedet för
projektet Åkerboskolan och då även förstudie i samarbete med lärarna och elever
som ett arkitektprojekt.
- Kommunstyrelsen 2017-06-20 § 121 beslut om återremiss för vidare utredning.
- Utbildningsnämnden 2017-09-26 § 99 yttrande i ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-21

8

- Kommunstyrelsen 2017-10-24 § 189 uppdrag att undersöka möjligheten att förvärva uppförd modullösning, alternativ bygga i egen regi.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-14 § 394 beställa teknisk utredning av
byggnadernas status för maximalt 50 tkr.
- Tengboms rapport
- Statusinventering Ingenjörsfirman M Gustafsson AB
- Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 96 redovisning av statusinventering.
- Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 97 samt 2018-06-26 § 137.
- Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 246 bifall till motion att ärendet ska lyftas i
kommunfullmäktige.
Tidigare hantering och bedömning av ärendet utifrån tjänsteskrivelser
Sammanfattning av statusinventering
Byggnaderna har i stort sett kvar ursprungligt utförande, utformning från uppförandet
1967 (biblioteket 1984). Merparten av byggnadernas tekniska installationer är från
samma tid och detsamma gäller ytskikt, fasader och tak samt snickerier och inredning. Byggnaderna har stor energiförbrukning och uppfyller inte nuvarande krav enligt BBR. Energideklarationen från 2010 visar ett medelvärde på ca 195kWh/m2. Liknande byggnader i Sverige använder 84-126 kWh/m2. I förhållande till dagens krav
handlar det om en förlust årligen på ca 400 – 500 tkr.
Generellt saknas toaletter som uppfyller dagens krav på tillgänglighet och vissa tekniska installationer har dålig åtkomlighet för service. För installationerna saknas också möjlighet till övervakning. Generella fuktproblem noteras i väggar under fönster i
lektionssalarna i huvudbyggnaden. Grundläggningen till byggnaderna från 1967 saknar helt värmeisolering och är inte möjliga att tilläggsisolera.
Slutsats och bedömning (rapporten)
Besiktningsmännens bedömning är att byggnader och installationer är till stora delar
slitna och underhållet eftersatt. Det är svårt att exakt avgöra vilka byggnader som är
rimliga att bevara och renovera. För att kunna överväga renovering av de äldsta
byggnaderna krävs noggranna undersökningar för att inventera eventuella skador
och riskkonstruktioner. Beräkningar avseende fuktsäkerhet och energiprestanda behöver utföras.
Eftersom nuvarande byggnader beräknas ha en kort kvarvarande livslängd och med
stora fortsatta energikostnader kan det inte vara ekonomiskt för-svarbart att genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 då det samtidigt innebär risker
för framtida fuktproblem.
Dock bedöms att följande byggnader kan sparas;
- Befintligt kök i Hus 01, ombyggt i acceptabel standard förutom källaren som
måste byggas om så att inga översvämningar uppstår. Matsalen kan behållas
och då som enda anledning att den ligger ihop med köket, men ifrågasätts rent
ekonomiskt och med risk för framtida fuktproblem.
- Hus 05 Åkerbo hallen och Hus 07 Bibliotek som kan renoveras med mindre omfattning av åtgärder.
- Hus 06 förskolan Solvändan, kan renoveras i den äldre delen.
Bedömning (fastighetsavdelning)
Den tekniska statusinventeringen omfattar endast bedömningar gällande byggtekniska frågor. Inför en bedömning av de befintliga lokalernas ändamålsenlighet för
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dagens och framtidens skola så finns det flera osäkra faktorer att ta hänsyn till. Hur
kommer undervisning bedrivas i framtiden? Befolkningsutvecklingen på norra
Öland? Möjlighet att rekrytera lärare med behörighet och inte minst framtida ekonomiska resurser. Utan att ha färdiga svar på dessa frågor bör planeringen oavsett alternativ inriktas på att vara i linje med Borgholms kommuns fastighetsstrategi, antagen av KF 2018-02-19;
Borgholms kommun ska;
- Som första alternativ äga sina egna verksamhetslokaler.
- Optimera lokalanvändandet i syfte att inte använda större än gällande behov.
- Verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva lokallösningar och att miljövänliga material och inventarier prioriteras.
- Verka för medinflytande och delaktighet vid planering av verksamhetslokalernas
användning genom användargrupper och fackliga organisationer.
- Investera och underhålla med egen finansiering.
- Ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet.
I Fastighetsstrategi för Borgholms kommun, står det i avsnittet om Äga och hyra;
att kommunen kan tillgodose lokalbehov genom att hyra in lokaler där det bedöms
som mest fördelaktigt med hänsyn till ekonomi och eller strategisk betydelse.
I avsnittet om Ny- till- och ombyggnation står det;
Kapacitet som inte kan tillgodoses inom befintligt bestånd eller inom angiven investeringsvolym tillgodoses istället genom samverkan med externa aktörer, alternativt
finansieras genom omstrukturering av befintligt fastighetsbestånd.
Ekonomi
Ekonomisk jämförelse mellan Alt 1; bygga om- och till och Alt 3; bygga nytt finns
från tidigare presenterad förstudie. Oavsett vilket alternativ som görs så bedöms förstudiens beräkning av byggkostnad per kvadratmeter som realistisk. Fastighetsavdelningen bedömer att vid nybyggnation går det att yteffektivisera mer än vad som
angivits i förslaget.
Offert på leasingavtal (Alt. 2) har lämnats av leverantör och en jämförande beräknad
kostnad för hyr/köp kommer presenteras då offert på hyrköpsavtal kommit in (före
24/4). Upphandling måste dock ske i konkurrens och kan komma att ändras.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-24 presenterade fastighetsstrateg
Maria Drott även en ekonomisk jämförelse av de olika alternativen tillsammans med
en SWOT-analys.
Alternativ 1 – Bygga om
Ombyggnad: upprustning av alla befintliga byggnader utom ”Eken” (gammal paviljong)
Etappindelning: projektering och byggnation pågår under 2 - 3 år.
Rivning: ”Eken” hus 4 (gammal paviljong).
Evakuering: ytterligare paviljonger behövs och eventuell bussning till Slottsskolan
för vissa ämnen.
Konsekvens: fuktproblem kan uppstå, stor osäkerhet gällande omfattning av åtgärder och kostnader.
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Alternativ 2 – Hyra (Leasing)
Ombyggnad: Hus A kök, matsal, Hus E bibliotek och idrottshall.
Etappindelning: 3 etapper under 2 – 3 år.
Tillbyggnad: Idrottshall
Hyresbyggnader: Hus B, Hus C, Hus D
Rivning: Huvudbyggnad förutom Hus A och Hus E, teknikbyggnad, gymnastikbyggnad, ”Eken” samt bef. modul.
Evakuering: krävs vid ombyggnad av befintliga byggnader och under etablering av
moduler.
Konsekvens: fuktproblem kan uppstå i Hus A + matsal.
Alternativ 3 – Bygga nytt
Nybyggnation: ny skola byggs på annan plats på tomten. Arkitekt och entreprenad
upphandlas.
Upprustning: bibliotek, Åkerbohallen och förskolan.
Etappindelning: beroende av om investering fördelas under flera år eller genom
lån.
Evakuering: begränsat behov; förskola och bibliotek. Verksamheten bedrivs i bef.
byggnader under projekttiden.
Rivning: ”Eken” och paviljongen resterande; först då verksamheten flyttat in i ny
skola.
Konsekvens: placeringen blir styrande för utformningen. Visst avstånd till bibliotek
och förskola. Kostnader osäkra.
Alternativ 4 – Hyr/köp
Nybyggnation: skolan byggs på fabrik genom hyr/köp avtal. Samma placering som
alt. 3. Hyrestid 3 år och därefter köp.
Etappindelning: 1,5 – 2 år.
Rivning: samma som alternativ 3.
Evakuering: samma som alternativ 3.
Konsekvens: kostnader kända för skolbyggnad, övrigt samma som alternativ 3.
Preliminära kostnader – jämförelse utifrån samma förutsättningar/ytor
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Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-24 § 79 med 6 nej mot 4 ja att bordlägga
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-29.
Enligt § 96 vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-29 har, på ledamöternas
begäran, representanter från utföraren muntligt redogjort för den tekniska utredningen, som genomförts på kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag 2017-11-14 § 394,
och framfört sin bedömning hur kommunen bör hantera ärendet.
Av rapporten, som fanns med i utskickat underlag till sammanträdet 2018-04-24,
framgår att utredaren ”bedömer att nuvarande byggnader har en kort kvarvarande
livslängd och med stora energikostnader. Det kan ej anses vara ekonomiskt försvarbart att genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 och som kommer
att medföra väldigt omfattande ombyggnadsåtgärder för att uppnå dagens nybyggnadskrav enligt nuvarande bygglagstiftning.”
Dagens sammanträde
På ordförandens fråga godkänner fullmäktige att representanter från Ingenjörsfirman
M Gustafsson AB får redovisa genomförd rapport.
Representanterna redovisar dels den tekniska utredningen, som även redovisades
vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-29, samt dels de frågeställningar om
lappa och laga eller bygga nytt som beslutet bör utgå från.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna inriktningsbeslut enligt Alternativ 3 Bygga Nytt (enligt § 97/2018 Nybyggnation i kommunens regi och ny placering av skolbyggnader. Biblioteket,
Åkerbohallen och förskolan behålls och rustas upp. Eventuell evakuering av
biblioteket.) med byggstart sommaren 2019.
att uppdra till kommunstyrelsen besluta om budget, finansiering av projektet, upp
handlingsform och genomförande.
att detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut § 97/2018 och 137/2018.
Staffan Larsson (C), Sara Kånåhols (V) och Magnus Ståhl (S) stöder Corkovics yrkande.
Marcel van Luijn (M) yrkar på återremiss för att komplettera beslutsunderlaget med
information om följande:
- Hur mycket kostar den nya skola, inklusive rivningskostnader och eventuell
marksanering?
- Hur ska den finansieras?
- Vilka övriga investeringar under 2019-2021 prioriteras ner eller bort?
- Ska det tas upp nya lån? Hur stora?
- I så fall, ska fullmäktiges beslut om att samtliga investeringar ska självfinansieras
ändras?
- Samlad bedömning av miljökonsekvenser.
Per Lublin (ÖP) stöder återremissyrkandet och yrkar på följande tillägg till återremissen:
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- att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snarast möjligt i Löttorp
anordna ett offentligt möte om Åkerboskolan där allmänheten får komma ordentligt till tals.
Carl Malgerud (M), Bert Carlsson (SD), Lennart Bohlin (FÖL), Marwin Johansson
(KD) och Torbjörn Johansson (FÖL) stöder van Luijns återremissyrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag på beslut; Alternativ 3 bygga nytt
och återremiss, samt ett tilläggsyrkande till återremissen. Återremissyrkandet ställs
under proposition först.
Proposition - återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet idag röstar
ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 16 nej-röster (BILAGA 2)
Ordföranden konstaterar att eftersom endast en tredjedel av ledamöternas röster
krävs för minoritetsåterremiss, ska ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
Proposition – tillägg till återremissen
Vid ordföranden fråga till de som röstat för återremiss, konstateras att de vill lägga
till Lublins tilläggsyrkande till återremissen.
Reservation
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, Centerpartiets fullmäktigegrupp och Sara
Kånåhols (V) reserverar sig till förmån för Corkovics yrkande.
Protokollsanteckning
Är synnerligen upprörd över detta politiska maktspel som Ilko bedriver i samarbete
med Staffan Sossedräng och Sara (K)-nåhols och som i längden riskerar att det ”bidde ingenting” med den sedan länge beslutade upprustningen av Åkerboskolan och
inget annat heller.
Kvällens tillställning i Stadshuset har varit pinsamt välregisserad med inledning av Ilkosidans omhuldade och knappast opartiska experter och deras bilder. Varpå talarlistan gjorts upp i förväg med att Ilko, Staffan och Sara fått komma in som några
slags Tripp Trapp Trull i själva debattens inledning. Tungt som en ångvält inför vilket
andra förväntas ligga ner platta.
Ser nu fram emot att det offentliga möte som nu äntligen ska anordnas i Löttorp ska
ge fullt utrymme för medborgarnas åsikter ifråga om Åkerboskolan som det är tänkt.
Och inte få fördärvas av ett kommunalråd försöker styra upp debatten och stjäla tid
och uppmärksamhet med att bjuda dit sina experter och tjänstemän för att prata.
Per Lublin (Ölandspartiet)”
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Skickas till
Kommunchefen
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________
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Dnr 2018/168 109 KS

Motion (Lars-Erik Larsson V) - ta upp frågan om Åkerboskolans ombyggnation i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen innebärande att kommunstyrelsens beslut § 97/18 ska lyftas
till kommunfullmäktige för avgörande.

Ärendebeskrivning
Lars-Erik Larsson (V) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar
- att frågan om Åkerboskolans ombyggnad eller nybyggnad ska tas upp och
beslutas i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige överlämnade 2018-06-18 § 150 motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 97 – inriktningsbeslut.
Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 137 – förtydligande av inriktningsbeslut.
Tjänsteskrivelse med förslag att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13 § 335 med förslag att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 238 med förslag att bifalla motionen.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Sara Kånåhols (V), Tomas Zander (C), Ilko Corkovic (S) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Annette Hemlin (FÖL), Marcel van Luijn (M) och Per Lublin (ÖP) yrkar avslag på
motionen.
Per Lublin (ÖP) yrkar återremiss på motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; bifall till och avslag på
motionen samt återremissyrkande, vilket ska ställas under proposition först.
Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill avgöra
ärendet vid kvällens sammanträde.
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet idag röstar
ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 7)
Därmed ska ärendet avgöras vid kvällens sammanträde.

Proposition – bifall/avslag
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller motionen röstar ja. Den
som avslår motionen röstar nej.
Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 12 nej-röster (BILAGA 8)
Därmed är motionen bifallen.
Reservation mot beslutet
Moderata fullmäktigegruppen.
Framtid Ölands fullmäktigegrupp (BILAGA 9)
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 10)
Roland Wickholm (ÖP)
Skickas till
Kommunfullmäktige
Lars-Erik Larsson
______________
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Reservation kommunfullmäktigen 2018-12-10
Ärende 13 – Motion (Lars-Erik Larsson V) –
ta upp frågan om Åkerboskolans ombyggnation i kommunfullmäktige
Beslutet om Åkerboskolans renovering togs 29 maj, Vänsterpartiets motion lämnades in i
juni och då avstannade ombyggnadsprocessen, ingenting har hänt på sex månader.
Argument som att det varit semester och val känns vaga. Ingen har väl haft semester i sex
månader och valet, hur skulle det påverka processen? Inte mer än att arbetet skulle vara
ogjort när beslutet revs upp av en ny majoritet. Men det var det väl ändå ingen som visste
då. Eller?
Vi är starkt kritiska till hanteringen av ärendet Åkerboskolan och reserverar oss i ärendet till
förmån för vårt eget yrkande, dvs avslag till motionen.

Framtid Öland
Torbjörn Johansson
Annette Hemlin
Tomas Lind
Jeanette Thygesen
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Dnr 2015/217-291 KS

Förtydligande gällande inriktningsbeslut, projekt Åkerboskolan, ombyggnation.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-29 § 97
att godkänna inriktningsbeslutet att optimera förutsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) med en ombyggnadsstart av etapp 1 som
maren 2019. I den processen ska det:
- snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern
projektledare, representanter från politiken och verksamheten.
- undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering.
- tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även
framtida behovet.
- tänka i generationer i samverkan i behovsanalysen.
- undersöka möjligheten att förbinda de två idrottshallarna med en
sluss för att bättre nyttja dem.
- som alternativ till eventuell rivning av byggnader som exempelvis
Eken undersöka möjligheten till avstyckning för avyttring till alternativ användning.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-04 fanns förtydligande från Framtid Öland för att klargöra deras avsikt med beslutet;
Framtid Öland yrkade därför på ett inriktningsbeslut där vi utifrån ombyggnadsalternativet 1 optimerar förutsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) etappvis med en ombyggnadsstart av etapp 1 sommaren 2019.
I den processen anser vi att det ska:
• snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern pro
jektledare, representanter från politiken och verksamheten (lärarna och
fastighetsavdelningen).
• undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering.
• tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även framtida
behovet.
• tänka in generationer i samverkan i behovsanalysen.
• undersöka möjligheten att förbinda de två idrottshallarna med en sluss för
att bättre nyttja dem.
• som alternativ till eventuell rivning av byggnader som exempelvis Eken
undersöka möjligheten till avstyckning för avyttring till alternativ användning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-06-04 § 185 kommunstyrelsen
att förtydliga beslutet i enlighet med Framtid Ölands förslag.
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Vid dagens sammanträde föreslår kommunchef Jens Odevall att det ska bildas en styrgrupp med politiker och en arbetsgrupp med tjänstemän istället för
att ha en blandad styrgrupp enligt förslaget.

Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till den nya beslutsformuleringen.
Inger Sundbom (S) yrkar om följande tillägg: Ge i uppdrag till ekonomiavdelningen och fastighetsavdelningen att omgående påbörja upphandling för renovering av följande byggnader: förskolan, lilla gymnastikhallen, biblioteket
och matsalen”.

Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkande samt ett tilläggsyrkande
som ska ställas under proposition.
Ordföranden konstaterar vidare att en styrgrupp och en arbetsgrupp ska bildas och att representanter från styrgruppen ska utses från kommunstyrelsen.

Proposition – tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder tilläggsyrkandet
röstar ja. Den som avslår detsamma röstar nej.

Ja – 6
IIko Corkovic (S)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Inger Sundbom (S)
Leif Gerhardsson (S)

Nej- 5
Sofie Loirendal (FÖL)
Mattias Carlsson (FÖL
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Per Lublin (ÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Därmed avslås tilläggsyrkandet.

Yrkande – styrgrupp
Stig Bertilsson (C) yrkar att fyra ledamöter från kommunstyrelsen ska ingå i
styrgruppen.
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Per Lublin (ÖP) yrkar att tre ledamöter ska ingå i styrgruppen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; fyra personer och
tre personer, vilket ska ställas under proposition.
Proposition – antal personer i styrgrupp
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslaget om fyra personer i styrgruppen.
Därmed ska fyra personer ingå i styrgruppen.

Förslag deltagare i styrgruppen
Stig Bertilsson (C) föreslår Peder Svensson (C).
Jan Erici (M) föreslår Marcel van Luijn (M).
Sofie Loirendal (FÖL) föreslår Annette Hemlin (FÖL)
Inger Sundbom (S) föreslår Ilko Corkovic (S).
Proposition – deltagare i styrgruppen
Vid propositionsställande på föreslagna deltagare konstaterar ordföranden att
kommunstyrelsen stöder förslagen.
Därmed utses Peder Svensson (C), Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin
(FÖL) och Ilko Corkovic (S) att ingå i styrgruppen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed med ändring av sitt beslut 2018-05-29
§ 97
att

godkänna inriktningsbeslut utifrån ombyggnadsalternativet 1
(enligt § 97/2018 Alternativ 1: Ombyggnad och upprustning av befintliga
byggnader. Etappindelning och evakuering krävs.) med optimering av för-

utsättningarna för Åkerboskolan (bästa lösningen) etappvis med en
ombyggnadsstart av etapp 1 sommaren 2019.
att

i processen ska det
• snarast, inom tre veckor, tillsättas en styrgrupp som består av extern projektledare, representanter från politiken och verksamheten
(lärarna och fastighetsavdelningen).
• undersöka möjligheten till entreprenadformen partnering.
• tillsammans med verksamheten utgå från det faktiska men även
framtida behovet.
• tänka in generationer i samverkan i behovsanalysen.
• undersöka möjligheten att förbinda de två idrottshallarna med en
sluss för att bättre nyttja dem.
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• som alternativ till eventuell rivning av byggnader som exempelvis
Eken undersöka möjligheten till avstyckning för avyttring till alternativ användning.
att

tillsätta en styrgrupp bestående av Peder Svensson (C), Marcel van
Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL) och Ilko Corkovic (S).

att

uppdra till kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från fastighetsavdelningen, ekonomiavdelningen, verksamheten (skolan) och extern projektledare.

att

uppdra till kommunchefen att påbörja upphandling av extern projektledare.

Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 4)
Protokollsanteckning – 1
”Vi socialdemokrater yrkade på en omgående upphandling för renovering av
följande byggnader: förskolan, lilla gymnastikhallen, biblioteket och matsalen.
Vår uppfattning är att vi måste komma i gång med ombyggnationen av de
ovannämnda byggnaderna för att vinna tid, minska kostander för evakuering,
och inte vänta med en upphandling för helheten som kommer dröja flera månader till. Huvudbyggnaden måste undersökas ännu mer för att kunna genomföra ombyggnaden på rätt sätt om det är ens möjligt. Eftersom vårt
tilläggsyrkande röstades ner så måste vi vänta länge innan vi ens får en extern projektledare på plats som ska upphandlas.
För oss socialdemokrater är långsiktigheten viktig och det enda rätta är att
satsa på nybyggnation enligt professionens bedömning. Vi ska ge våra barn
den bästa studiemiljön eftersom de är norra Ölands framtid. Vi tror på norra
Öland och vårt alternativ andas visioner och framtidstro.
Ilko Corkovic, Inger Sundbom, Leif Gerhardsson Socialdemokraterna”

Protokollsanteckning 2
”Efter många turer skulle kommunstyrelsen idag endast besluta om ett litet
förtydligande av ett beslut som redan hade tagits vid maj-sammanträdet.
Att detta tillfälle då används av Socialdemokraterna i politiskt syfte är beklagligt.
Vi Moderater röstade emot ordförandes tilläggsyrkande, eftersom det inte är
något tillägg. Yrkandet går ut på de principer vi Moderater har beskrivit som
argument för själva renoveringsbeslutet, nämligen att
- sätta igång renoveringsprocessen så snart som möjligt
- renovera de utpekade delar av fastigheten som ska behållas
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Det är bedrövligt att Socialdemokraterna nu försöker ta åt sig äran för denna
process och dessutom kalla det för ”kompromiss”. Samma process som de
har motarbetat på alla möjliga sätt. Så sent som på sammanträdesdagen (tisdag 26/6) publicerades en insändare i Ölandsbladet som fullständigt sågade
renoveringsbeslutet. Men några timmar senare kom alltså ordförandes
tilläggsyrkande om renoveringen.
Tydligen är prestigen i detta ärende viktigare än att tillsammans hitta en lösning över partigränser.
Marcel van Luijn (M)”
Protokollsanteckning - 3
”Det inriktningsbeslut som fattats innebär renovering av skolan (istället för
nybyggnad). Utformningen av byggnaderna borde helst följa på ett inriktningsbeslut där förutsättningarna för verksamheten och den ekonomiska ramen anges. Det finns ändå möjligheter att tillgodose verksamhetens kvalitet,
långsiktighet och en god ekonomisk hushållning i den fortsatta processen.
Kommunstyrelsen behöver (bör) ta ställning till följande punkter (målskrivningar):
• Ett takbelopp för de insatser som behöver göras, och som skall gälla den
samlade anbudssumman. En kostnadseffektiv upphandling är ett måste.
• Antal elever som skolan skall rymma (framtidssäkrad nivå).
• En arbetsmiljö för elever och personal som gör skolan attraktiv för såväl
boende som personal.
• Utrustningsnivå.
• Miljö- och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (under byggnadernas
livslängd inkl. byggnation, underhåll och drift). Klimatpåverkan handlar om
mängden tillförd energi och energislag.
• Delaktighet (påverkansmöjligheter) för de som närmast berörs, dvs. personal, elever och föräldrar (vilket förväntas leda till nöjdhet och framtids __________________________tro).
Bertil Lundgren (MP)”
Protokollsanteckning – 4
”Det är så ledsamt och beklagligt att Åkerboskolan skulle hamna på dagordningen i upptakten till ett val och en ny mandatperiod. Aldrig har det väl varit
så svårt med kommunikation, lyhördhet och vilja till att göra något gemensamt. Hade det varit det så hade aldrig Socialdemokraterna kommit med det
tilläggsyrkande som kom på dagens kommunstyrelsemöte. Istället handlar
det om att rädda ansiktet inför väljarkåren och ett försök att visa på ledarskap.
Det förslag som Framtid Öland la i kommunstyrelsen i maj som idag var
tvunget att kompletteras med några ord för att inte vara ett icke-beslut menade till att sätta igång omedelbart och att få till en första etapp av renoveringen
senast i juni nästa år.
Vi anser att en renovering/ombyggnad i huvudsak ska inrikta sig på:
1. Översyn av alla försörjningssystem och installation av värmepumpar och
solceller.
Utdragsbestyrkande
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2. Byte av fönster och dörrar.
3. Viss tilläggsisolering.
4. Komplettering och ändring av toaletter.
5. Tillskapa de funktionsutrymmen som saknas idag. (grupprum mm)
6. Renovering och komplettering av slitna ytskikt.
Framtid Öland Sofie Loirendal, Mattias Carlsson”
Protokollsanteckning – 5
”Med det förtydligandet möjliggör vi att hela renoveringsprocessen kan komma igång med det snaraste.
Ett bifall till tilläggsyrkandet från S och C skulle ha lett till ytterligare långbänk
för själva skolbyggnaden som kunnat resultera till flytt av Åkerboskolans högstadium till Slottsskolan i Borgholm så att bara låg- och mellanstadium blir
kvar i Löttorp. Det har ju under det gångna året uttalats hot om en sådan möjlighet från utbildningsnämndens ordförande (S). Så det gläder mig att vi kunde rösta ner det tilläggsyrkandet.
Per Lublin Ölandspartiet”
_____________________________
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SAMMANFATTNING
Statusinventeringen har genomförts genom granskningar av tillhandahållna
handlingar och genom besök och undersökningar av installationer och
byggnadsdelar på plats.
Undersökningarna av byggnader och installationer har gjorts för att få en samlad
bild av fastighetens befintliga status.
Skolan har till stora delar kvar sin ursprungliga utformning och till stora delar
även ytskikt, snickerier och inredning är från byggnationen 1967 då huvuddelen
av byggnaderna byggdes.
BYGG
Byggnaderna har i stort sett kvar sitt ursprungliga utförande från uppförandet
1967, lokalerna har även i huvudsak kvar sin ursprungliga utformning och
rumsindelning, visst underhåll av lokalerna har genomförts vid olika tillfällen
tex. har fönsterbyten och renovering av hemkunskapssal genomförts.
Biblioteket byggdes 1984. Köket i byggnad 01 renoverades och byggdes om
2015.
Generellt saknas toaletter som är tillgängliga för personer med nedsatt
rörelseförmåga som uppfyller dagens krav.
Fasaderna är utförda i olika material, rött fasadtegel på gavlar och under fönster
är en genomgående fasadutformning av skolbyggnaderna. På vissa byggnader
finns bröstningarna av träpanel i övrigt är det olika typer av skivmaterial som
utgör fasadbeklädnad.
Yttertaken på byggnaderna är i huvudsak belagda med papptäckning. Taket över
Åkerbohallen utgörs av profilerad plåt.
VVS-SÖ
I samband med statusbesiktningen har installationsritningar granskats.
Sammanställningen gällande status på teknisk utrustning är utförd med okulär
inventering på plats samt intervjuer med fastighetsägare och vaktmästare.
VVS-SÖ-installationer är från olika åldrar. Merparten av installationerna är från
när byggnaderna byggdes.
Vissa ventilationsaggregat har dåligt tillträde för service och är inte
servicevänliga då det är trångt för åtkomlighet, detta bör åtgärdas.
I övrigt finns några lokala reglercentraler för värmecentraler och
ventialtionsaggregat utan fjärrövervakning.
Befintliga reglercentraler och ducar är inte uppkopplade och behöver ersättas
och uppkopplas till DHC i överordnat SÖ-system till driftcentral i Borgholm.
Vid renoveringen av köket kompletterades med uppkoppling till kommunens
driftstyrsystem, detta fungerar dock ej enligt lämnat besked.
Befintliga byggnader har stor energiförbrukning. Byggnaderna
energideklarerades januari 2010 och hade då ett medelvärde på ca 195 kWh/m2,
liknande byggnader i Sverige använder mellan 84 - 126 kWh/m2. Flertalet
energieffektiviseringsförslag och råd lämnades 2010 men få åtgärder har utförts.
Vid omfattande renoveringsåtgärder skall nybyggnadskraven i dagens BBR
(Boverkets Byggregler) uppfyllas.

159

STATUSINVENTERING ÅKERBOSKOLAN LÖTTORP
2018:008\\Statusinventering
Utskriftsdatum
ÅK
2018-03-22

4(9)

EL- OCH TELESYSTEM
El- och teleinstallationerna är från olika åldrar. Merparten av installationerna är
från när byggnaderna byggdes.
Belysningen består av glödljus- och lysrörsarmaturer vilket bör bytas ut mot
LED eller T5 lysrör för att få en mer energibesparande anläggning.

1.

INLEDNING

1.1

Dokumentets syfte
Rapporten från genomförd statusinventering syftar till att utgöra en del av
beslutsunderlaget för kommande eventuella åtgärder på skolan.
Fokus vid inventeringen har varit att undersöka anläggningens befintliga status
samt att presentera behov som bör beaktas vid kommande beslut.

1.2

Målgrupp
Dokumentet vänder sig till Borgholms kommun och dess beställarorganisation.

1.3

Organisation
Medverkande i statusinventeringen har varit:
Installationskonsult VVS:
SWECO Systems AB

Glenn Adolfsson och Per-Gunnar
Petersson

Installationskonsult EL:
SWECO Systems AB

Anders Arvefalk och John Larsson

Byggkonsult:
Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB

Åke Knutsson och Mikael Gustafsson

2.

HISTORIK

2.1

Nulägesbeskrivning
Merparten av byggnaderna är uppförda 1967.
Tillbyggnader och renoveringar har genomförts i begränsad omfattning vid olika
tillfällen och framgår enligt nedan.
Underhållet av byggnaderna bedöms vara eftersatt vilket medfört att skador och
brister förvärrats.
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3.

STATUSINVENTERING

3.1

Nuvarande byggnader
Nedan redovisas respektive byggnad med en kortfattad statusbedömning indelad
i bygg, VVS- och el-installationer.
För mer detaljerad redovisning av statusen inom respektive teknikområde
hänvisas till bilaga 1 Statusbesiktning BYGG och bilaga 2 Statusbesiktning
VVS/SÖ och EL/TELE.

3.1.1

Hus 01 Huvudbyggnad
BYGG
Huvudbyggnaden har till stora delar kvar ursprungliga fasader och invändiga
ytskikt, renoveringar har utförts på vissa delar, fönster har bytts på delar av
byggnaden. Köket renoverades 2015 och bedöms vara i god standard.
VVS/SÖ
Nya VVS-SÖ-installationer är utfört för storkök. Dessa är i bra skick.
För övriga lokaler så är merparten av installationerna i dåligt skick och har
passerat teknisk livslängd.
EL/TELE
Nya elinstallationer är utfört för storkök. Dessa är i bra skick.
För övriga lokaler så är merparten av installationerna i dåligt skick och har
passerat teknisk livslängd. De kompletteringar som har utförts har monterats
utvändigt och är slitna.

3.1.2

Hus 02 Teknik, hemkunskap och fritidsgård
BYGG
Byggnaden har till stor del kvar sitt ursprungliga utförande, lokaler för
fritidsgårdverksamhet har byggts till. Inredning i hemkunskapssalen har bytts ut
på senare tid.
VVS/SÖ
Generellt är VVS-installationer passerat sin tekniska livslängd och behöver
bytas ut.
EL/TELE
Nya el-installationer har utförts för träslöjd och delvis för fritidsgård och
hemkunskap.
Samtliga lokaler har blandat med gamla och nya installationer men är överlag i
bra skick och bör hålla 10-20 år till.
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Hus 03 Gymnastik
BYGG
Byggnaden har till stor del kvar sitt ursprungliga utförande, lokaler för
omklädningsrum är till vissa delar hårt slitna.
VVS/SÖ
Merparten av installationerna har passerat teknisk livslängd.
Ventilationsaggregat är relativt nytt men generellt behöver VS-system behöver
bytas ut.
El/TELE
Merparten av installationerna har passerat teknisk livslängd. Dessa kan fungera i
några år till men bör underhållas eller bytas ut inom ca 5 år.

3.1.4

Hus 05 Åkerbohallen
BYGG
Byggnadens fasad och dörrar är bristfälligt underhållna, omklädningsrummen är
i behov av underhåll.
VVS/SÖ
Generellt är VVS-installationer passerat sin tekniska livslängd och behöver
bytas ut.
En hållbar åtgärd är att konvertera befintlig elvärme till vätskeburet
värmesystem.
El/TELE
El-installationerna är sedan byggnaden uppfördes 1992 och har en teknisk
livslängd kvar på ca 5-10 år för belysning och uttag och ca 10-20 år för elcentraler.

3.1.5

Hus 06 Solvändan FSK
BYGG
Byggnaden har byggts vid olika tidpunkter, ursprungliga delar är slitna och
dåligt underhållna. Nya delen har bra standard.
VVS/SÖ
Generellt har VVS-installationer godkänd status dock bör ett mindre
ventilationsaggregat bytas omgående och ett annat inom 5 år.
El/TELE
El-installationerna är i blandat skick men har underhållits på stora delar. För
installationer som bör åtgärdas direkt utgör ca en 3:e del av huset. Övriga delar
är endast behov av mindre underhåll.
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Hus 07 Bibliotek
BYGG
Byggnaden är uppförd 1984, underhållet av snickerier och träfasader är dock
starkt eftersatt.
VVS/SÖ
Ventilationsaggregat är placerat på vinden och har passerat sin tekniska
livslängd. Nytt aggregat behöver installeras i markplan för att erhålla en
servicevänlig anläggning.
Varmvattenberedare bör bytas ut.
El/TELE
El-installationerna är sedan byggnaden uppfördes 1984 och tekniska livslängden
har passerat. Lokalerna har använts på ett sådant sätt att installationer inte slitits
ut så mycket och det skulle räcka med att byta belysning inom en snar framtid.

4

SLUTSATS

4.1

Sammanfattande slutsatser
Efter att vi utfört inventering av status på byggnader och installationer
konstateras att stora delar skolan är sliten och att underhållet är eftersatt.
Enligt vår bedömning går det inte att exakt avgöra vilka byggnader eller
byggnadsdelar som är rimligt att bevara och att renovera.
Byggnaderna som byggdes 1967 bedöms till stora delar vara uppförda i material
av god kvalité, generella fuktproblem har dock noterats i väggarna under
fönstren i lektionssalarna i huvudbyggnaden.
Grundläggningen till byggnaderna som uppfördes 1967 saknar helt
värmeisolering, utformningen av grunderna bedöms inte möjligt att
tilläggsisolera.
Delar av fasaderna består av fibercementskivor i varierande ålder, skivfasaderna
uppvisar skador i varierande grad. Ytterväggarna är utförda med en isoleringstjocklek som inte uppfyller dagens krav på energiprestanda.
Fönster och entrépartier i byggnaderna är till vissa delar kvar från byggnadernas
uppförande, underhållet av fönster- och dörrsnickerier har varit eftersatt vilket
innebär att stora delar av de befintliga fönster- och dörrsnickerierna kommer att
behövas bytas inom kort.
Byggnadernas yttertak utgörs i huvudsak av pappbeläggning som bedöms ha
uppnått sin tekniska livslängd och behöver bytas eller läggas om inom kort, på
vissa delar föreligger ett akut behov av omläggning då det redan finns läckage.
För att kunna överväga renovering av byggnader som uppfördes 1967 krävs att
man genomför noggranna undersökningar av byggnaderna för att inventera
eventuella skador och utformningar som bedöms vara riskkonstruktioner.
Inför eventuell renovering måste erforderliga beräkningar avseende fuktsäkerhet
och energiprestanda utförs.
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Vid en eventuell ombyggnad måste även byggnadernas tillgänglighet beaktas.
För att erhålla lokaler som är tillgängliga och som uppfyller dagens krav
kommer det krävas ombyggnation av tillträdesvägar och toalettenheter i
väsentlig omfattning.
Sammantaget görs bedömningen att de befintliga byggnaderna från 1967 har en
status där installationerna till mycket stor del är uttjänta och är i behov av
utbyte.
4.2

Energiförbrukning
Energiförbrukningen är mycket hög i förhållande till de krav som ställs på en
byggnad idag. Jämfört med dagens byggnadsregler bedömer vi att man idag har
en energikostnad som ligger 400.000 – 500.000:-/år högre i nuvarande lokaler
än vid en jämförbar nybyggnad.
Dagens byggregler medför att man vid genomgripande ombyggnader av
befintliga byggnader skall uppfylla dagens energikrav på de byggnader som
byggs om, detta kommer att bli mycket svårt och kostsamt att genomföra i de
befintliga byggnaderna.

4.3

Riskbedömningar
I de befintliga byggnaderna saknas till stora delar tekniska möjligheter att
genomföra erforderliga åtgärder för att förbättra klimatskalets prestanda.
Grundläggningens isoleringsprestanda är inte alls möjlig att förbättra.
Ytterväggarna skulle tekniskt sett gå att tilläggsisolera men det förutsätter att
man kan klarlägga de fukttekniska aspekterna som uppkommer vid en ändring
av isoleringen. Risk finns för frostsprängning av befintliga tegelväggar vid en
invändig tilläggsisolering.
Yttertaket är till stora delar inte möjligt att komplettera med ytterligare isolering
pga. utrymmesskäl och risk för fukttekniska problem eftersom yttertaket blir
kallare.
Om man väljer att renovera och därmed förändra klimatskalet genom ytterligare
isolering riskerar man att organiska material i byggnaderna kommer att befinnas
i kallare klimat än i nuläget. Vid undersökningen av byggnaderna har
konstaterats att det saknas en fungerande ångspärr i t.ex. yttertak, när varm och
fuktig inomhusluft kommer ut mot kalla ytor kondenseras fukten på t.ex.
yttertakens undersida.
Nuvarande luftläckage genom vindsbjälklaget medför stor risk för
kondensbildning på vindarna. Idag fungera detta då vi har ett stort värmeläckage
som medför att en att en uttorkning sker.
Vid en tilläggsisolering kommer en temperatursänkning att ske i yttre delen av
klimatskalet, risk föreligger då att mikrobiell påväxt uppkommer på organiska
material.
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Mikrobiell påväxt kan påverka inomhusklimatet negativt då det finns risk för att
elakartade lukter och partiklar uppkommer.
4.4

Bedömning av åtgärder
Till stora delar bedöms nuvarande byggnader ha en kort kvarvarande livslängd
och med stora energikostnader. Det kan ej anses vara ekonomiskt försvarbart att
genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 och som kommer att
medföra väldigt omfattande ombyggnadsåtgärder för att uppnå dagens
byggnadskrav enligt nuvarande bygglagstiftning.
Vi bedömer att de äldre delarna från 1967 ej är ekonomiskt försvarbart att bygga
om då det samtidigt medför risker för fuktproblem som är svåra att få grepp över
och oförutsägbara vad det gäller hälsorisker. Dock bedömer vi att några
byggnader kan sparas enligt nedan.
Befintligt Kök i Hus 01 bedömer vi som ombyggt i en acceptabel standard
förutom källaren som måste ombyggas för att säkra att det inte skall uppkomma
översvämningar i framtiden.
Det finns dock vissa byggnadsdelar som Matsals-delen i Hus 01 där man kan
överväga att genomföra ombyggnadsåtgärder då denna ligger sammanbyggd
med det nyligen renoverade köket. Enda anledningen till detta är att den ligger
ihop med köket men kan ifrågasättas rent ekonomiskt. Detta skulle dock kunna
medföra att man kan bibehålla ett fungerade kök med matsal vid en
nybyggnation av en ny skola. Detta måste dock utredas vidare då man gör en
helhetsöversyn av vilka åtgärder som skall vidtas.
Hus 05 Åkerbo-hallen och Hus 07 Bibliotek bedömer vi kan renoveras med
mindre åtgärder.
Förskolan Solvändan Hus 06 bedömer vi kan renoveras i den äldre delen för att
erhålla en acceptabel standard.

5.

BILAGOR
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Statusinventering BYGG
Statusinventering VVS och El-installationer
Bildbilaga

Rapporten sammanställd av
Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB
Mikael Gustafsson

Åke Knutsson
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PROCESS

WHERE ARE WE?

Arbetsprocessen ombyggnad

Workshops
/Analys

Målet är att tillsammans med referensgruppen göra en analys om
hur er verksamheten uppfattas och arbetar idag och hur man skulle
vilja uppfattas.
- Introduktion / föreläsning framtidens skola
- Orosgenerering
- Övningar för att fastställa lokalens brister / organisationens
värdeord / framtida målbild
- Tengbom arrangerar studiebesök på referensobjekt för inspiration
till nya lösningar och arbetsmetoder.
- Med hjälp av WS och intervjuer faställa interna arbetsrutiner/
samband

2017-03-31
workshop 3
+ Smaragdskolan
visit

2017-01-23
workshop 2

Vi föreslår en process där vi arbetar tätt med er referensgrupps från organisationen.
Det är viktigt att arbetsgruppen är väl förankrad i verksamheten och har god kännedom om behov och
önskemål. Processen består av flera workshops och presentation med tid för dialog och granskning av
förslag.

Presentation
Program/Bygglov/systemhandling/
förfrågningsunderlag

Tengbom presenterar En
förstudie för kommunen
som ska följa med hela
processen och fungera
som ett stöd för framtida
renoveringar.

Förstudien ligger som grund för fortsatt arbete med att ta fram handlingar och underlag
till en ombyggnad av skolan och förskolan.

Workshopprocess

Implementering

2017-06-15

Tengbom tar fram en kostnadskalkyl för ombyggnaden på den
förstudie som tas fram i samråd
med refrensgruppen

Projektering/renovering
2017-05-15
IDAG :-)

2017-01-17
workshop 1

Kostnadsberäkning

2

Ny skola
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PROCESS

WORKSHOP ANALYSIS

3
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PROCESS

SITE VISITS - SMARAGDSKOLAN

2017-03-31
Smaragdskolan by Tengbom

4
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ÅKERBOSKOLAN / PART 2
THE RENOVATION
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RENOVATION

RENOVERINGSANALYSIS

# EXISTING BUILDING

# PROPOSED DEMOLITIONS

6

171

RENOVATION

RENOVERINGSANALYS - WORKSHOP 3

FÖRSKOLA

SLÖJD

WC + FÖRRÅD

RESTAURANG
ÅRSKURS 6-9

SLÖJD

PERSONAL

ÅRSKURS 1-5

WC + FÖRRÅD

BIBLIOTEK

WC + FÖRRÅD
FRITIDS

PERSONAL

FÖRSKOLEKLASS

FRITIDS
FÖRSKOLA
FÖRSKOLEKLASS
ÅRSKURS 1-5
ÅRSKURS 6-9
SLÖJD

ÅRSKURS 6-9

BIBLIOTEK
PERSONAL AREA
RESTAURANG
WC + FÖRRÅD
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RENOVATION

RENOVERINGSANALYSIS

# NEW CONSTRUCTION
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RENOVATION

FLEXIBILITY #I

# BRÅTEJORDET SCHOOL (NORWAY), by WHITE ARKITEKTER
The open foyer is also used as a canteen and assembly hall and is flanked by workshops, music studios, a library and offices.

# SMARAGDSKOLAN BY TENGBOM
Corridors with private niches for socializing; flexible spaces for several functions - hemkunskap / fritidsgård; flexible classrooms;
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RENOVATION

FLEXIBILITY #2

# ENGLISH FOR FUN SCHOOL IN MADRID (SPAIN), BY RICA STUDIO
Built in furniture that interacts with the users;

# CLOVER INTERNATIONAL SCHOOL (JAPAN), BY MAD
Playfull design solutions; Informal work spaces that might act as meeting places or group rooms;
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RENOVATION

FLEXIBILITY #3

# ØRESTAD COLLEGE IN COPENHAGEN (DENMARK), BY 3XN
Special group rooms that might act as social spaces;

# AMAGER CHILDREN´S CULTURE HOUSE (DENAMARK), BY DORTE MANDRUP
Interactive solutions between users and space;

11
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ÅKERBOSKOLAN / PART 3
BUDGET ANALYSIS
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BUDGET ANALYSIS

A

# EXISTING BUILDING RENOVATION
#TOTAL AREA 5.016 m2

B

# BUILDING RENOVATION + NEW CONSTRUCTION
#TOTAL AREA 4.500 m2

C

# NEW CONSTRUCTION
#TOTAL AREA: 3.600 m2
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ÅKERBOSKOLAN / PART 4
NEW SCHOOL

14

179

FÖRSKOLA

NEW SCHOOL

SCHOOL LIFE´S CYCLE CONCEPT

FÖRSKOLEKLASS

1-5

# ÅKERBOSKOLAN STUDENT/LIFE CYCLE

15

6-9

10-80 !
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NEW SCHOOL

SCHOOL LIFE´S CYCLE CONCEPT

# EXISTING SITE PLAN AND LIFE CYCLE DISTRIBUTION
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NEW SCHOOL

SCHOOL LIFE´S CYCLE CONCEPT

# NEW SITE PLAN LIFE CYCLE IMPLEMENTATION
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NEW SCHOOL

SCHOOL LIFE´S CYCLE CONCEPT

# NEW SITE PLAN LIFE CYCLE IMPLEMENTATION
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FÖRSKOLE + FRITIDSGÅRD + FRITIDSHEM

SLÖJD + BIBLIOTEK

NEW SCHOOL

SCHOOL LIFE´S CYCLE CONCEPT

FÖRSKOLEKLASS

# PROGRAM IMPLEMENTATION

19

RESTAURANG + PERSONAL

ÅRSKURS 1-5

ÅRSKURS 6-9
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NEW SCHOOL

SCHOOL LIFE´S CYCLE CONCEPT

SERVICE
ENTRANCE

FÖRSKOLE
+
FRITIDS
ENTRANCE

MAIN
ENTRANCE

# ENTRANCES AND DISTRIBUTION SYSTEM
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NEW SCHOOL

SCHOOL LIFE´S CYCLE CONCEPT

# EXTERNAL VIEW
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NEW SCHOOL

VISUAL REFERENCES

# VERNACULAR / MODERN / CONTEMPORARY: THE URBAM & RURAL STRUCTURES THAT STAND OUT IN THE LANDSCAPE
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NEW SCHOOL

ILLUSTRATION 1

# EXTERNAL VIEW
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