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KALLELSE
Kommunfullmäktige
Plats och tid för
sammanträdet

Tingssalen i Stadshuset,, Borgholm, 2019-03-18, klockan 17:30
Eva-Lena Israelsson
Ordförande

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare
880 18

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningsförvaltningen 2019-03-27 i Borgholm ……/…… 2019

___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

1

Godkännande av kungörelse

2

Godkännande av dagordning

3

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Ellinor Jonsson) - ge alla hushåll i
Borgholms kommun varsin miljötratt

2019/41
008

3

4

ANMÄLAN: Medborgarförslag (Tommy Lindström) - Borgholms
kommun ska ansöka om att bli en "kranmärkt" organisation

2019/50
008

4

5

Allmänhetens frågestund

6

Presentation av turistchef Johan Göransson

7

Information från miljö- och hållbarhetsberedningen

8

Allmänpolitisk debatt – Öland en kommun (60 min)

9

Information revisorerna

10

Interpellationsvar; interpellation (Framtid Öland Sofie Loirendal) till
kommunstyrelsens ordförande - Har reglerna for att driva politik
förandrats under denna mandatperiod?

2019/7
101

5-7

11

Inriktningsbeslut Projekt Åkerboskolan; återrapportering av
återremiss

2015/217
291

8-34

12

Revidering av Uteserveringspolicy

35-48

13

Policy för upphandling och inköp

2018/130
319
2019/38
003

49-53

2
14

Taxor för hamnar 2019

15

Politiska uppdrag 2019-2022; Ny ÖP-ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige

2016/92
043
2018/218
116

54-59
60

3

4
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 31

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-11

31

Dnr 2019/7 101 KS

ANMÄLAN: Interpellation (Framtid Öland Sofie Loirendal) till kommunstyrelsens ordförande med fråga om reglerna for att driva politik förandrats under denna mandatperiod?
Beslut
Kommunfullmäktige medger rätt att ställa interpellationen som besvaras vid ett kommande sammanträde.
Ärendebeskrivning
Sofie Loirendal (FÖL) ställer i sin interpellation 2019-02-11 följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S)
”1. Varför har det blivit så viktigt att utestänga oppositionen under denna mandatperiod?
2. Uppbär Vänsterpartiet arvode för dessa möten och verksamhetsbesök?
3. Om det är så, borde inte hela KS erbjudas samma möjlighet till insyn?
4. Är denna extra kostnad i så fall budgetrad? Och förankrad i KSAU?
5. Om det inte är så, borde inte hela KS erbjudas samma möjlighet till insyn och deltagande utan arvode?
Beslutsunderlag
Interpellation 2019-02-11
Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på interpellation från Sofie Loirendal (FÖL) angående reglerna att bedriva politik
I interpellation daterad den 11.februari 2019 har Sofie Lorirendal (FÖL) ställt följande frågor till mig:
Tidigare har en regel varit att KSAU tillsammans gör verksamhetsbesök och deltar i beredande möten
med externa parter, men under förra mandatperioden var det inte en självklarhet. Enligt Ilko såg han till
arvodeskostnaden och försökte nu och då utesluta oppositionsrådet. Vi i Framtid Öland hänvisade
till öppenhet och samarbete, det vore klädsamt om oppositionsrådet också fick insyn. Som brukligt är.
I min roll som kommunstyrelsens ordförande har jag alltid värnat om öppenhet och transparens, både under
förra mandatperioden och även under denna. Är dock medveten om att allting kan göras bättre. Många av
besöken med externa partner har jag tagit själv med kommunchefen eller ansvarig tjänsteman och försökt
informera övriga i KSAu vid senare tillfälle. Om återkoppling har uteblivit så har det inte hänt på grund av
någon medveten strategi.
Oppositionsrådets roll är nämligen att garantera att övriga partier i oppositionen ges samma insyn i
politiska ärenden som majoriteten, detta för att kunna granska och försöka påverka. Ett oppositionsråd
företräder alltså inte bara det egna partiet utan ska ta emot, vidarebefordra och förankra information till samtliga
oppositionspartier. Hur ska det gå till om inte ens oppositionsrådet får ta del av informationen?
Det är oerhört viktigt att relationerna mellan majoritetspartier och övriga partier fungera väl. Den lokala
politiken bygger mycket på pragmatism och tillit. Just nu är vi i början av en ny mandatperiod och hur bra vi
lyckas framöver är gemensamt ansvar. Tillsammans bidrar vi till ett gott samarbetsklimat. Det handlar i stort
om viljan och förmågan att utveckla och vårda goda relationer mellan oss politiker. Hittills har
oppositionsrådet varit på alla verksamhetsbesök och det tänker vi fortsätta med framöver. Oppositionsrådet har
även medverkat vid möten med investerare. I fortsättningen kommer vi lägga de flesta bokade besök på tisdagar
när vi har möten i KSAu. Då kommunstyrelsens ordförande är den enda som tjänstgör på heltid så kommer en
del av besök och möte med externa och interna företrädare skötas av denne, som faktiskt är vald att
representera hela kommunstyrelsen. Det handlar inte om att utestänga övriga ledamöter i KS.
Men nu tycks reglerna ha förändrats och S gör ett tydligt avsteg från deras i övrigt så viktiga
likabehandlingsprincip. Majoriteten – S, C och V bokar numera möten, verksamhetsbesök, tar spadtag här och
var samt uttalar sig i olika media om pågående projekt, oavsett om beslut fattats för flera år sedan eller förra
veckan. (Faktiskt även när det gäller beslut om projekt där alla partier varit eniga … ). Detta utan att ens
oppositionsrådet är inbjuden eller informerad. Varför utestänger man denne i en liten kommun som Borgholm?
Så var det inte tidigare.
Min bild är att vi inte utestänger oppositionsrådet från att delta i olika verksamhetsbesök. Vår ambition är att
ha goda relationer med alla partier. I slutet av förra mandatperioden har vi även infört ”företagssafari” där
alla som sitter i KS har möjlighet att delta i företagsbesök, två gånger per år. Vi har även möjliggjort för alla
partier att delta i de viktigaste delarna av budgetprocessen där vi lägger fast kommande årens prioriteringar.
Dessutom har det funnits och kommer att finnas möjlighet för ledamöter i KS att delta på olika kurser och
konferenser. Hur vi lyckas med detta beror på allas bidrag i det viktiga arbetet för att skapa ett positivt politiskt
klimat. Det gäller att vi alla bjuder till. Hur vi i majoriteten väljer att uppträda medialt är vår egen
angelägenhet. Vi kommer inte att lägga oss i hur oppositionen väljer att uppträda massmedialt och i övrigt.
Att motivera Vänsterpartiets deltagande med att de ska “få insyn i verksamheten” känns märkligt. De
flesta ledamöter i KS är nya och borde i så fall ges samma möjlighet. Lika för alla.
Det finns inga problem för fler i KS att delta vid olika verksamhetsbesök, mandatperioden är lång. Kostnaden
för detta är inte så hög.
1.Varför har det blivit så viktigt att utestänga oppositionen under denna mandatperiod?
Vår ambition är att hålla oppositionen välinformerad och delaktig i kommunens utveckling. För att lyckas med
detta gäller att vi alla bjuder till.
2. Uppbär Vänsterpartiet arvode för dessa möten och verksamhetsbesök?
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Sara Kånåhols (V) har varit på verksamhetsbesök och fått så kallat lågt arvode. I sammanhanget kan nämnas
att Sara är både sammankallande i kultur- och fritidsutskottet och ungdomspolitiker.
3. Om det är så, borde inte hela KS erbjudas samma möjlighet till insyn?
Vi ska se till att alla ledamöter i KS ges möjlighet framöver att delta vid olika besök.
4. Är denna extra kostnad i så fall budgeterad? Och förankrad i KSAU?
Det kommer rymmas inom kommunstyrelsens budget då det inte handlar om stora summor.
5. Om det inte är så, borde inte hela KS erbjudas samma möjlighet till insyn och deltagande utan arvode?
Kommunens ambition bör vara att förtroendevalda ges förutsättningar för engagera sig i och ta ansvar för
kommunens utveckling. Finns det engagemang och intresse att delta i planerade verksamhetsbesök så kommer
jag att verka för att detta sker på justa villkor.
Det gäller att hålla sig på rätt sida av gränsen. Är det verksamhet som ska ske på arvoderad tid eller är det
verksamhet som ska ske på fritiden? Dvs. partipolitiskt. Det handlar trots allt om skattebetalarnas pengar.
Vi har ett beredande organ, KSAU, där ingår oppositionsrådet, inte Vänsterpartiet.
Likväl som oppositionsrådet får vidarebefordra information till övriga oppositionen så får Ilko och
Staffan vidarebefordra information till Vänsterpartiet.
Hur oppositionsrådet väljer att informera FÖL, KD, ÖP och SD är inget vi lägger vi oss i. Formerna för
informationsöverföring inom majoriteten hanterar vi.

Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Borgholm, 2019-03-07
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 33

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-26

33

Dnr 2015/217 291 KS

Återrapportering av återremiss samt inriktningsbeslut; Projekt Åkerboskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna inriktningsbeslut enligt Alternativ 3 – Bygga nytt, enligt §97/2018, nybyggnation i kommunens regi och ny placering av skolbyggnader. Biblioteket,
sporthallar och förskolan behålls och rustas upp.
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 inklusive 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-26

33

-

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 10 m3 olja årligen, vilket motsvarar ca 27 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.
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.
- 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.
- Kommunfullmäktige 2019-01-21 § 8 återremittera ärendet för att komplettera beslutsunderlaget med information om bl.a. kostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-26

33

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna inriktningsbeslut enligt Alternativ 3 – Bygga nytt, enligt §97/2018, nybyggnation i kommunens regi och ny placering av skolbyggnader. Biblioteket, sporthallar och förskolan behålls och rustas upp.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för överläggningar.
Annette Hemlin (FÖL) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att verkställa redan taget beslut i kommunstyrelsen från 2018-05-29 och i
andra hand att innan upphandling ska en realistisk tid och kostnadsplan, inklusive
ytor, presenteras till kommunstyrelsen för beslut om verkställande av nybyggnation.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, hans eget yrkande mot
Annette Hemlins förstahandsyrkande, vilket först ställs under proposition och att Annette Hemlins andrahandsyrkande därefter ska behandlas som ett tilläggsyrkande.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Ilko Corkovics yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att den som röstar ja röstar på
Ilko Corkovics yrkande och den som röstar nej röstar på Annette Hemlins yrkande.
JA – 6
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Rolf Persson (S)
Nina Andersson-Junkka (S)
Ulrika Lindh (C)
Lars Ljung (S)

NEJ – 5
Lars Lindqvist (SD)
Annette Hemlin (FÖL)
Torbjörn Johansson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)

Ordföranden ställer därefter Annette Hemlins andrahandsyrkande under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.
Reservation
Annette Hemlin och Torbjörn Johansson (FÖL), (BILAGA 2)
Marcel van Luijn (M), (BILAGA 3)
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 2 KS 2019-02-26 § 33

Reservation kommunstyrelsen 2019-02-26
Ärende 14 – Återrapportering av återremiss samt inriktningsbeslut;
Projekt Åkerboskolan
Det känns som om vi är tillbaka på ruta ett och vår fråga hur mycket kommer skolan att kosta och
hur ska den finansieras?
På kommunfullmäktige 2019-01-21 återremitterades ärende genom yrkande från Marcel van Luijn
som önskade svar på följande frågor.
● 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?
Vi anser att frågorna bara delvis har fått svar. Exempelvis “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.“
Flera frågor kvarstår fortfarande. Vilka övriga investeringar prioriteras ner eller bort? Hur stora lån ska
vi ta? Miljökonsekvens av att riva över 4000 kvm byggnad? Att transportera det avfallet till fastlandet?
Att transportera hit nytt material?
Dessutom, efter att på informationsmöte i Löttorp, fått ta del av majoritetens förslag om en skola på
2800 kvm och därmed en kostnad om ca 50 mkr, kan vi inte längre se att det är rimligt. (När det gäller
ca 50 mkr tillkommer kostnader för renovering av bibliotek, Solvändan, Åkerbohallen samt
markberedning och rivning om 25,7 mkr enligt handlingarna.)
Samma yta som idag inrymmer mellan- och högstadium (2770 kvm) ska alltså inrymma kök med
kapacitet för 350 måltider/dag, matsal med tyst del, minst 10 lektionssalar (förskoleklass–åk 9), slöjd x
2, NO-salar, grupprum, enskilda rum, bildsal med våtrumsdel, arbetslagsrum x minst 3, personalrum,
fritidsgård, skolsköterska, expedition, gärna kafeteria som rektorn hoppas på, toaletter, förråd osv.
Hur mycket gåt det att yteffektivisera utan att det går ut över eleverna och deras lärande? Majoriteten
(S, C och V) tycker att detta är rimligt. Det gör inte vi.
På dagens möte ändrar de sig och säger att ytan inte är huggen i sten, den kanske kan bli såväl 3000
som 3600 kvm. Ökar storleken ökar också kostnaden (vi är redan uppe i ca 76 mkr) och vi börjar om
från början med våra frågor: Hur mycket kommer skolan att kosta och hur ska den finansieras?
Vi reserverar oss mot dagens beslut till förmån för vårt eget yrkande. Att verkställa redan taget beslut i
KS 2018-05-29.
Framtid Öland
Torbjörn Johansson
Annette Hemlin
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BILAGA 3 KS 2019-02-26 § 33

SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA
Ärende 14, Återremiss Åkerboskolan

Vi reserverar oss mot beslutet att ändra inriktningsbeslutet från renovering till
nybyggnation.
Majoritetens ändrade nybyggnationsalternativ innebär en modullösning på 2 800 kvm
och därmed en påstådd kostnadssänkning från tidigare 90+ mkr till 50 mkr. Vi
Moderater anser att dessa siffror saknar verklighetsförankring.
Dessutom… om renoveringsbeslutet från maj-juni 2018 hade respekterats och verkställts
då hade vi i dagsläget haft ett beslutsunderlag med två olika (kostnads)alternativ att ta
ställning till. Då hade vi dessutom i dagsläget varit igång med de nödvändiga
förbättringar. Det är mycket anmärkningsvärt att kommunalrådet inte lyckats kalla till
ett enda styrgruppsmöte om renovering sedan beslutet i juni 2018, men kan presentera
ett helt nytt nybyggnationsalternativ några dagar efter återremissen i fullmäktige.
Syftet med återremissen var att få svar på våra frågor – främst om kostnaderna och
finansieringen – och även ge medborgarna på norra Öland möjlighet att ha en dialog
med kommunen.
Våra slutsatser efter återremissen:
-

-

-

-

Kommunen har en hel del att jobba med vad gäller medborgardialoger och
delaktighet. Demokratiberedningens rekommendationer från 2016 har inte på
något sätt beaktats.
Vi vet förtfarende inte vad detta inriktningsbeslut om en ny skola kommer att
kosta eftersom ”inget är ristat i sten”. Vår bedömning är att beloppet om 50 mkr
helt saknar koppling till en ny F-9 skola. Ett ”sjablonpris” baserat på en förskola
(Skogsbrynets 19 445 kr/kvm) ger 2 800 x 19 445 = 54,5 mkr. Sedan tillkommer
kostnadshöjande aspekter såsom ämneslokaler, specialsalar, grupprum, nya
inventarier, ett stort tillagningskök, matsal med tyst avdelning, en
fritidsavdelning, fritidsgård, musikundervisning mm.
För att få en bild på helheten i detta projekt måsta vi dessutom ta med
tillkommande kostnader för rivning, ev sanering och återställande av utemiljö,
infrastruktur, biblioteket, förskolan, Åkerbohallen och gympasalen.
Finansiering under 2019-2010 innebär stora konsekvenser för övriga (delvis
redan beslutade) investeringsprojekt. En prioriteringsordning saknas.
Frågan om ev nya lån – och ett avsteg från kommunens policy om
självfinansiering – är fortfarende obesvarad.

Moderaterna i kommunstyrelsen
Marcel van Luijn
Carl Malgerud
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Åkerboskolan Löttorp
14 februari 2019

14

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?
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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.
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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.
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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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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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2 (2)

-

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 10 m3 olja årligen, vilket motsvarar ca 27 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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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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- 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
Justerandes sign
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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.
Justerandes sign
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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

Justerandes sign
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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:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-21

8

- 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)”
Justerandes sign
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Skickas till
Kommunchefen
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________
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BILAGA 2 KF 2019-01-21 § 8

Omröstningslista nr. 1
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 21 januari 2019 klockan 21:07:47.

8. Inriktningsbeslut; Projekt Åkerboskolan.
JA-avgöra idag NEJ - återremiss
Ledamöter
Ilko Corkovic
Carl Malgerud
Staffan Larsson
Eva-Lena Israelsson
Sofie Loirendal
Anne Oskarsson
Magnus Ståhl
Marcel van Luijn
Jeanette Sandström
Tomas Zander
Jan Olof Forslund
Tomas Lind
Per Lublin
Marwin Johansson
Lars Lindqvist
Anna Victor Hiort
Cecilia Ahlström
Sara Kånåhols
Eva Wahlgren
Joel Schäfer
Lenamarie Wikström
Nina Anderson-Junkka
Torbjörn Johansson
Lars Ljung
Daniel Nilsson
Bert Carlsson
Jennie Engstrand
Anders Nyholm
Andreas Persson
Annette Hemlin
Ulrika Lindh
Roland Wickholm
Iréne Persson
Charlotte Håkansson van Luijn
Erik Arvidsson

Parti
(S)
(M)
(C)
(S)
(FÖL
)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(C)
(S)
(FÖL
)
(ÖP)
(KD)
(SD)
(M)
(S)
(V)
(C)
(S)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(FÖL
)
(C)
(ÖP)
(S)
(M)
(SD)

Kret
s-

Ersättare

Ja
X
X
X

Lennart Bohlin
Tomas Ekstrand

X
X
X
X

Mikael Palmqvist

Björn Andreen
Mattias Krusell

X
X
X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

X

Marie-Helen Ståhl
Jeanette Thygesen

X
X
X

SUMMA:

18

Nej

Avst

Frånv

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
16

0

2

BILAGA 10 KF 2018-12-10 § 246
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BILAGA 9 KF 2018-12-10 § 246

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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Omröstningslista nr. 5
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2018 klockan 19:05:17.

13. Motion (Lars-Erik Larsson V)- ta upp frågan om Åkerboskolans ombyggnation i kommunfullmäktige
Ja – bifall
Nej – avslag
Ledamöter
Ilko Corkovic
Carl Malgerud
Staffan Larsson
Eva-Lena Israelsson
Sofie Loirendal
Anne Oskarsson
Magnus Ståhl
Marcel van Luijn
Jeanette Sandström
Tomas Zander
Jan Olof Forslund
Tomas Lind
Per Lublin
Marwin Johansson
Lars Lindqvist
Anna Victor Hiort
Cecilia Ahlström
Sara Kånåhols
Eva Wahlgren
Joel Schäfer
Lenamarie Wikström
Nina Anderson-Junkka
Torbjörn Johansson
Lars Ljung
Daniel Nilsson
Bert Carlsson
Jennie Engstrand
Anders Nyholm
Andreas Persson
Annette Hemlin
Ulrika Lindh
Roland Wickholm
Iréne Persson
Charlotte Håkansson van Luijn
Erik Arvidsson

Parti
(S)
(M)
(C)
(S)
(FÖL
)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(C)
(S)
(FÖL
)
(ÖP)
(KD)
(SD)
(M)
(S)
(V)
(C)
(S)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(FÖL
)
(C)
(ÖP)
(S)
(M)
(SD)

Kret
s-

Ersättare

Ja
X
X
X

Jeanette Thygesen

X
X
X
X
X

Gia Thörnqvist

X
X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

X

Marie-Helen Ståhl

X
X
X
X

Mikael Palmqvist

X
X

Mattias Krusell

X
X
SUMMA:

23

Nej

Avst

Frånv

0

0

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
12
12

32
BILAGA 7 KF 2018-12-10 § 246

Omröstningslista nr. 4
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2018 klockan 19:05:17.

13. Motion (Lars-Erik Larsson V)- ta upp frågan om Åkerboskolans ombyggnation i kommunfullmäktige
Ja –avgöra i kväll
Nej – återremiss
Ledamöter
Ilko Corkovic
Carl Malgerud
Staffan Larsson
Eva-Lena Israelsson
Sofie Loirendal
Anne Oskarsson
Magnus Ståhl
Marcel van Luijn
Jeanette Sandström
Tomas Zander
Jan Olof Forslund
Tomas Lind
Per Lublin
Marwin Johansson
Lars Lindqvist
Anna Victor Hiort
Cecilia Ahlström
Sara Kånåhols
Eva Wahlgren
Joel Schäfer
Lenamarie Wikström
Nina Anderson-Junkka
Torbjörn Johansson
Lars Ljung
Daniel Nilsson
Bert Carlsson
Jennie Engstrand
Anders Nyholm
Andreas Persson
Annette Hemlin
Ulrika Lindh
Roland Wickholm
Iréne Persson
Charlotte Håkansson van Luijn
Erik Arvidsson

Parti
(S)
(M)
(C)
(S)
(FÖL
)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(C)
(S)
(FÖL
)
(ÖP)
(KD)
(SD)
(M)
(S)
(V)
(C)
(S)
(M)
(S)
(FÖL
)
(S)
(C)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(FÖL
)
(C)
(ÖP)
(S)
(M)
(SD)

Kret
s-

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jeanette Thygesen

Gia Thörnqvist

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kennert Georgsson

Marie-Helen Ståhl
Mikael Palmqvist

Mattias Krusell

X
X
X
SUMMA:

33

Nej

Avst

Frånv

0

0

X

X

2
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 246

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-10

246

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-10

246

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
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 29

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-26

29

Dnr 2018/130 319 KS

Revidering av uteserveringspolicy
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta den reviderade 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 av 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 hindras.
 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-26

29

Remiss
2019-01-29 skickades förslaget till uteserveringspolicy på remiss till bland annat
Polis, räddningstjänsten Öland, Framtid Borgholm, Borgholms Cityförening, näringsidkare och fastighetsägare.
Synpunkter och frågor har inkommit från Polis, räddningstjänsten Öland samt en
näringsidkare; Pubben. Inkomna och relevanta synpunkter har beaktats i förslaget
till uteserveringspolicyn.
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 i samband med remissen.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad uteserveringspolicy.
Dagens sammanträde
Staffan Larsson (C), Annette Hemlin (FÖL) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelse beslutar att bifalla förslaget till beslut.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BORGHOLMS KOMMUN

UteSeRveRiNGSpOLicy
FöR BORGHOLMS StadSKäRNa

KF: 2019-xx-xx § xx
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Uteserveringspolicy
för Borgholms stadskärna
Utgivare: Borgholms kommun
Box 52
387 21 Borgholm
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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

3

40

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
För Borgholms stadskärna
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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
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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
För Borgholms stadskärna
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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
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BILD FRÅN
SOCIETETSPARKEN
I BORGHOLM
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Dnr 2019/38 003 KS

Policy för upphandling och inköp
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta policy för inköp och upphandling.

Policyn ersätter tidigare antagen upphandlingspolicy (2014-08-18 §150)
Ärendebeskrivning
Den nya lagen om offentlig upphandling, LOU 2016:1145, trädde i kraft 1 januari
2017 medan kommunens inköps- och upphandlingspolicy reviderades senast
2014. 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 Lagen 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.
Beslutsunderlag
Policy för upphandling och inköp
Dagens sammanträde
Budgetchef Linda Kjellin redogör för ärendet och föreslår att följande punkt läggs till i
policyn:
”Vid tjänstekontrakt och entreprenader ska det utredas om det är möjligt och lämpligt att ställa krav som innebär att personer som står långt från arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning med ordinarie arbetsuppgifter. Syftet är att bidra till
framtida kompetensförsörjning och att stärka integration och social hållbarhet i bredare bemärkelse. Ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning
är prioriterade målgrupper. ”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Ulrika Lindh (C) yrkar att sista meningen under stycke 4, punkt 8, ska ändras till att
särskilda hänsyn ska tas till giftfria miljöer för barn och unga.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget till beslut med
Ulrika Lindhs tilläggsyrkande samt med tillägget om personer som står långt från arbetsmarknaden.
Protokollsanteckning

I sittande möte presenterades ett förslag på tillägg till policyn för upphandling
och inköp. Att till riktlinjerna tillföra:
(Vad vi tycker om handlingar i sittande möte som ej möjliggör förankring i
partigrupperna har vi berört förut, det främjar inte demokratin.)
Kommunens upphandling ska bidra till att personer som står långt från arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning
Vid tjänstekontrakt och entreprenader ska det utredas om det är möjligt att
ställa krav som innebär att personer som står långt från arbetsmarknaden bereds möjlighet till arbete med ordinarie arbetsuppgifter.
Syftet är att bidra till framtida kompetensförsörjning och att stärka integration
och social hållbarhet i bredare bemärkelse. Ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning är prioriterade målgrupper.
Vi i Framtid Öland vill inget hellre än att så många personer som möjligt ska
få tillgång till ett eget arbete. Det finns bara fördelar med den tanken. Men att
göra det genom ovan nämnda sociala krav i våra upphandlingar kan vi inte
tycka är rätt väg att gå. Det är att ställa krav som kan vara problematiska att
hantera för små företag med begränsade resurser.
Vi ska vara medvetna om att alla företag inte har samma möjlighet att genom
socialt ansvarstagande kunna anställa personer som står långt från arbetsmarknaden. Det kan vara en fråga om t ex kompetens, ekonomi eller i övrigt
begränsade resurser. Att då ett företag över huvud taget ska riskeras att utestängas eller gallras bort från kommunens upphandlingar för att denne inte
anses ha gjort tillräckligt för att möjliggöra detta kan vi inte på något sätt se
som rimligt. Det finns dessutom en stor risk att bedömningar och avgöranden
kan anses godtyckliga. Det finns en utanförskapsproblematik som behöver
hanteras. Men det måste finnas andra och bättre vägar att gå för att nå det
viktiga syftet att bidra till framtida kompetensförsörjning och att stärka integration och social hållbarhet i bredare bemärkelse. Inte genom att lägga det
som ett krav på företagare, rakt av, stor som liten. Vi vill framstå som en företagsvänlig kommun. Vi säger att vi tror på våra företag. Då måste vi också
uppmuntra och våga lita på deras strävan att i möjligaste mån fånga upp de
personer med störst behov av hjälp. På frivillig väg, inte med skall-krav i kommunala upphandlingar.
Annette Hemlin (FÖL) och Torbjörn Johansson (FÖL)
______________
Justerandes sign
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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
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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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 giftfria miljöer för 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.
13. Kommunens upphandlingar ska bidra till att personer som står långt från
arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning.
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Dnr 2016/92 043 KS

Taxor för hamnar 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-05 §35 att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Taxa Hamn 2019
Dagens sammanträde
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget till beslut.
Skickas till
Jesper Slöjdare, taxestrateg Borgholm Energi
______________

Justerandes sign
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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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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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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.
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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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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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