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Utses att justera: ………………………………………………………………….

Plats och tid för 
justeringen: Kommunledningsförvaltningen i Borgholm ……/…… 2019

___________________________________________________________________________

ÄRENDEN Sid

1 Godkännande av kungörelse

2 Godkännande av dagordning

3 Allmänhetens frågestund (max 20 min)

4 Information revisorerna (max 20 min)

5 ANMÄLAN; Medborgarförslag (Anki Arfvidsson) - Ölandskort för 
folkbokförda i kommunen 

2019/175 
008

4

6 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - förvärv av och uppförande av 
trygghetsboende på f d Solkattentomterna i Borgholm

2019/193 
109

5 - 7

7 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av regelverket för den 
kommunala biståndsbedömningen 

2019/195 
109

8

8 ANMÄLAN; Motion( Per Lublin ÖP) - samlingslokal vid Torget i 
Borgholm för unga och gamla 

2019/199 
109

9

9 ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbildning för 
ungdomar

2019/206 
109

10

10 ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) - investeringsbidrag till 
föreningar

2019/207 
109

11

11 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - återställande av brunn samt 
översyn av torgbeläggningen med mera

2019/210 
109

12

12 ANMÄLAN; Interpellation (Marcel van Luijn M) till kommunstyrelsens 
ordförande - verkställande av demokratiberedningens uppdrag

2019/7 
101

13

13 ANMÄLAN; Interpellation (Marcel van Luijn M) till kommunstyrelsens 2019/7 
101

14
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ordförande - utvärdering av sommarkortet

14 Enkel fråga (Marcel van Luijn M)  till kommunstyrelsens ordförande - 
fritidsbanken 

2019/7 
101

15

15 Interpellation (Roland Wickholm ÖP) - svar från kommunstyrelsens 
ordförande gällande toalett vid Netto

2019/7 
101

16 - 17

16 Antagande av Borgholms kommuns bredbandsstrategi 2020-2025 2018/196 
003

18 - 19

17 Revidering av reglemente, miljö- och hållbarhetsberedningen 2019/79 
003

20 - 24

18 Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun 2019/75 
106

25 - 52

19 Styrdokument för krisledning och revidering av reglemente för 
krisledningsnämnden samt planer för praktiskt arbete

2019/163 
189

53 - 69

20 Val av 5 nämndemän för perioden 2020-2023 i Kalmar tingsrätt 
(kommunen har fått anstånd till 1 november att lämna beslutet)

2019/67 
116

70 - 74

21 Fastighetsförsäljning del av Norra Gärdslösa 10:1 2019/176 
253

75 - 79

22 Godkännande av försäljning; Borgholm Energi AB:s aktieinnehav i 
Bixia

2019/173 
370

80 - 94

23 Godkännande av Borgholm Energi ABs försäljning av Resedan 9 och 
11.

2019/174 
253

95 - 103

24 Motion (Per Lublin ÖP) - rådgivande folkomröstning kring 
Åkerboskolan 

2019/72 
109

104 - 106

25 Motion (Per Lublin ÖP) -  rådgivande folkomröstning om trafikverkets 
2:1-väg på 136:an

2019/73 
109

107 - 108

26 Avägelse politiska uppdrag 2019-2022;  Sofie Loirendal (FÖL) 
ledamot i kommunfullmäktige

2018/218 
116

109

27 Avsägelse politiska uppdrag 2019-2022;  Magnus Ståhl (S) ledamot 
kommunfullmäktige, ledamot och ordförande i socialnämnden, 
ledamot och ordförande i valberedningen, ledamot i 
hjälpmedelsnämnden, ledamot i samordningsförbundet. 

2018/218 
116

110

28 Politiska uppdrag 2019-2022;  fyllnadsval ledamot i socialnämnden, 
valberedningen och hjälpmedelsnämnden samt representant i 
samordningsförbundet

2018/218 
116

29 Politiska uppdrag 2019-2022;  fyllnadsval ordförande i 
socialnämnden

2018/218 
116

30 Politiska uppdrag 2019-2022;  fyllnadsval ordförande i 
valberedningen

2018/218 
116

31 Redovisning av inkomna medborgarförslag och motioner som är 
under beredning

2019/80 
109

111 - 116
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32 Sammanträdestider  2020 2019/198 
006

117 - 118

33 FÖR KÄNNEDOM; Granskningsrapport-  Slutgiltig revisionsrapport 
hemtjänst

2019/27 
007

119 - 138
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Moderaterna i Borgholms kommun

MOTION TILL BORGHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE

LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR UNGDOMAR

Bakgrund

Föreningslivet är enormt viktigt för sammanhållningen i hela vår 

landsbygdskommun.

Borgholms kommun har en snabbt åldrande befolkning och många föreningar 

har svårt att attrahera nya, unga medlemmar. Föreningarna skulle få en 

behövlig impuls om fler ungdomar skulle välja att engagera sig, såväl som 

ledare som i styrelser.

Kunskap om gott ledarskap och en förståelse för hur engagemang kan 

kanaliseras i föreningslivet är viktiga förutsättningar för detta.

Förslaget

Idag finns möjligheter för ungdomar att få sommarjobb i Borgholms kommun, 

men en del ungdomar har andra intressen de vill utveckla under sommarlovet. 

Ett slags grundutbildning i ledarskap skulle främja intresset hos ungdomar i 

ledarskap, föreningslivet och styrelsearbetet.

Vi föreslår därför

Att snarast undersöka möjligheterna till att ordna ledarskapsutbildningar 

för ungdomar under sommarperioden, som ett komplement till dem 

sommarjobb som Borgholms kommun erbjuder idag

Marcel van Luijn (M)
Köpingsvik, 2019-10-04
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Moderaterna i Borgholms kommun

MOTION TILL BORGHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE

INVESTERINGSBIDRAG TILL FÖRENINGAR

Bakgrund

Föreningslivet är enormt viktigt för sammanhållningen i hela vår 

landsbygdskommun.

Många föreningar bedriver sin verksamhet på gamla anläggningar och i lokaler 

med stort behov av renovering. Arbetsmiljön är ofta bristfällig.

De flesta föreningar saknar egna medel för att kunna åtgärda vissa reparationer, 

behovsanpassa lokaler eller genomföra klimatsmarta åtgärder.

Förslaget

I många kommuner runt om i landet finns möjligheter för föreningar att söka 

investeringsbidrag för ovannämnda åtgärder.

Ett system för investeringsbidrag i Borgholms kommun borde utformas så att så 

många som möjlig kan ta del av möjligheterna. Detta kan åstadkommas med ett 

väl utarbetat regelsystem som har tydliga kriterier, med bl a maxbelopp per 

ansökan och en begränsning på antalet tillfällen man kan söka.

Vi föreslår därför

Att undersöka möjligheter att införa investeringsbidrag till föreningar i 

Borgholms kommun

Marcel van Luijn (M)
Köpingsvik, 2019-10-04
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MOTION till kommunfullmäktige i Borgholm
  
I samband med beläggningsarbeten på torget i Borgholm för ett antal år sedan gjordes ett 
intressant fynd av en gammal stensatt torgbrunn som då kom i dagen. Ganska nära 
Pressbyrån. Den väckte stor uppmärksamhet bland borgholmsborna som tyckte det var roligt 
och spännande. Döm om allas förvåning och besvikelse då den strax igenfyldd med sand och 
övertäckt! Ett onödigt misstag kan man tycka.
  
Det hade varit trevligt om brunnen hade fått vara kvar synlig för alla. Övertäckt med 
genomskinligt plexiglas och med belyst där nere. Mer spännande än fåniga fotavtryck och 
”Amerikapark” tror jag många skulle tycka. Eller se det som ett komplement för att göra 
torget mer intressant.
  
Föreslår att kommunfullmäktige beslutar låta utreda möjligheterna att få fram brunnen igen, få 
bort sanden ur den och med invändig belysning  skyddande plexiglas göra den synlig för 
allmänheten. Gärna med en förklarande skylt.
  
Samt föreslår att kommunfullmäktige samtidigt beslutar att låta göra en översyn av 
torgbeläggningen för att få bort farliga hålor och få bort att stenar skjuter ut så mycket att det 
blir till snubbelfällor.
    
Borgholm den 10/10 2019
  
  
Per Lublin
  
Ölandspartiet
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S)

Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-21 att anta samtliga förslag från 
en tillfällig demokratiberedning, vilket gav Kommunstyrelsen 11 specifika 
uppdrag. Av dessa beslut har inget genomförts eller återkopplats under 
de gångna två åren!

Jag tycker vi politiker ska se till att genomföra, följa upp och utvärdera 
alla våra beslut. I detta fall verkar det inte ha hänt någonting alls! Som 
KSO är du huvudansvarig för kommunstyrelsens arbete.

Därför ställer jag följande frågor som berör endast en del av besluten som 
togs av kommunfullmäktige:

1. Beslut: ”Borgholms kommun ska använda den så kallade cafémetoden 
för att diskutera en specifik fråga eller en fråga på en specifik plats, 
med syfte att lyssna och tänka tillsammans, att byta erfarenheter 
samt styrka vi-känsla och gemenskap.”
Varför har majoriteten gjort raka motsatsen till denna metod när det 
ordnades en ”medborgardialog” på Åkerboskolan 2019-02-14?

2. Varför har fortfarende inte några principer för medborgardialoger tagits 
fram, trots beslut i fullmäktige att det ska klargöras tydligt när 
medborgardialog ska tillämpas, vem som ska involveras och hur den 
ska genomföras?

3. Har arbetet börjat med att undersöka möjlighet att tillgängliggöra 
diarium och fakturor, i enlighet med fullmäktiges beslut? Status?

4. Vad är status på beslutet att utveckla digital dialog genom att 
möjliggöra för medborgarna att ställa frågor till politiker på 
hemsidan, i enlighet med fullmäktiges beslut?

5. Hur används fokus- och intressegruppergrupper som remissinstanser 
idag?

6. Vad är status på beslutet att införa en standardiserad process för 
planarbete, med syfte att förtydliga när och hur medborgardialog 
samt återkoppling ska ske, i enlighet med fullmäktiges beslut?

7. Vilket ansvar anser du att du har som kommunstyrelsens ordförande 
för genomförande av tagna beslut?

Marcel van Luijn (M)
Köpingsvik 2019-10-04
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S)

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-30 att införa sommarkort för 
ungdomar mantalsskrivna i Borgholm från årskurs sex till och med 
gymnasiet mot en kostnad på 209 000 kronor.

Ärendet kom till kommunstyrelsen utan beredning och utan 
tjänsteskrivelse, och beloppet var inte reserverat i 2019 års budget.

Förslaget innehöll ingen information om antalet (möjliga) användare, eller 
kostnad per användare. Däremot påståenden om ”det populära 
sommarlovskortet” och ”kortet blev succé 2018”.

Jag tycker vi politiker ska följa upp och utvärdera alla våra beslut, inte 
minst för att kunna ta bättre beslut framöver.

Därför ställer jag följande frågor:

1. Har en utvärdering gjorts av användandet av sommarkortet 2018 och 
2019?

2. Om inte: när ska detta ske?
3. Hur många elever har använt kortet och hur ofta, m a o vad är 

effekten av denna ”satsning”?
4. Motsvarar användandet det syfte kortet skulle ha?
5. Vad var kostnaden per användare/tillfälle?
6. Tycker du att dessa kostnader är rimliga?
7. Kommer majoriteten att besluta om sommerkortet igen för år 2020?
8. Om så är fallet, varför budgeterades inte motsvarande belopp i budget 

för 2020?

Marcel van Luijn (M)
Köpingsvik 2019-10-04
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S)

I en motion inlämnad 2018-03-21 föreslog jag

Att Borgholms kommun ska verka för att det ska finnas en 

Fritidsbank i kommunen

Att samordna denna verksamhet med socialförvaltningens dagliga 

verksamhet (återbruk) för att erbjuda en meningsfull 

sysselsättning för personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-16 att skicka motionen vidare till 

Kommunstyrelsen för beredning.

Fråga:

Vad är status på denna motion och varför har den inte 

kommit upp för beslut efter drygt 1,5 år (!) sedan 

motionen anmäldes till kommunfullmäktige?

Tycker du att detta är en rimlig genomförandetid?

Marcel van Luijn (M)

Köpingsvik 2019-10-04
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Svar på interpellation från Roland Wickholm (Öp) angående toaletten vid Netto

Roland Wickholm (Öp) har i sin interpellation daterad den 19.augusti 2019 ställt 
frågor till mig om varför toaletten vid Netto har tagits bort och varför denna inte 
ersatts? 

Toaletten vid Netto var i dåligt skick och det var inte ekonomiskt försvarbart att rusta 
upp denna. Det pågår för närvarande en översyn av offentliga toaletter i kommunen. 
Även i samband med uppbyggnaden av skatepark vid Netto kommer behovet av 
toaletten åter aktualiseras. 

Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Borgholm, 2019-10-07
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 153

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 153 Dnr 2019/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Roland Wickholm ÖP) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande borttagen och inte ersatt toalett i parken vid Netto

Beslut
Kommunfullmäktige ger rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästa sam-
manträde. 

Ärendebeskrivning
Roland Wickholm (ÖP) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordföran-
de Ilko Corkovic (S): 

”Varför togs toaletten bort vid parken vid Netto förra året?
Varför har det inte kommit upp någon ny?”

Beslutsunderlag
Interpellation.

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 141

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 141 Dnr 2018/196 003 KS

Revidering av kommunens bredbandsstrategi 2020-2025

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderad bredbandsstrategi 2020-2025.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-08-14 § 252 till IT-chefen
att revidera bredbandstrategin, tillsammans med digitaliseringsstrategi med hand-

lingsplan, analogt med den reviderade regionala bredbandsstrategin.

Av den framtagna bredbandsstrategin framgår att Regeringen och Region Kalmar 
har höjt målsättningen för bredbandsutbyggnaden. Nu siktar man mot 100 % till 
2025 och 1 Gbit istället för 100 Mbit. Reviderad strategi för Borgholms kommun 
anger samma målsättning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 252.
Förslag till bredbandsstrategi 2020-2025.
Tjänsteskrivelse 2019-09-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10 § 205 med förslag att anta strategin.

Bedömning
Utbyggnaden i kommunen kommer i stort kunna ske på kommersiella grunder. I de 
områden som inte går att bygga ut kommersiellt måste kommunen gå in och an-
tingen förlägga kanalisation som gör området möjligt för kommersiell utbyggnad 
eller driva projekt för fullständig utbyggnad i området.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Lars Ljung (S) yrkar bifall till strategin.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Kommunfullmäktige
Efter fullmäktigebeslut – skickas till Tillväxtenheten, Mex, Plan-Bygg, ekonomiav-
delningen

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-09-04 2018/196 003

2019.3515

Handläggare
Niklas Palmquist
IT-chef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88221 niklas.palmquist@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Kommunstyrelsen

Reviderad bredbandsstrategi

Förslag till beslut 
Att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad bredbandsstrategi

Ärendebeskrivning
Regeringen och Region Kalmar har höjt målsättningen för bredbandsutbyggnaden. 
Nu siktar vi på 100% till 2025 och 1 Gbit istället för 100Mbit. Reviderad strategi för 
Borgholms kommun anger samma målsättning.

Beslutsunderlag
Förslag till bredbandsstrategi 2019 - 2021

Bedömning
Utbyggnaden i kommunen kommer i stort kunna ske på kommersiella grunder. I de 
områden som inte går att bygga ut kommersiellt måste kommunen gå in och anting-
en förlägga kanalisation som gör området möjligt för kommersiell utbyggnad eller 
driva projekt för fullständig utbyggnad i området.

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

 

Jens Odevall Niklas Palmquist
Kommunchef IT-chef

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 143

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 143 Dnr 2019/79 003 KS

Revidering av reglemente, miljö- och hållbarhetsberedningen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderat reglemente för miljö- och hållbarhetsberedningen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-20 § 106 med minoritetsåterremiss
- att återremittera reglementet för förtydligande för att säkerställa att miljö-

och hållbarhetsberedningens verksamhet bedrivs enligt de mål och rikt-
linjer som beslutas av kommunfullmäktige genom att förtydliga: Hur 
ärenden ska INITIERAS OCH FÖRANKRAS i kommunfullmäktige, inte 
bara i fullmäktiges presidium. Samt hur DIALOG ska ske mellan be-
redningen och fullmäktige, inte bara med fullmäktiges presidium.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-20 § 106 med återremiss för förtydligande.
Nytt förslag till reviderat reglemente.
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2019-08-26 § 24 med förslag att anta föreslagna 
ändringar i reglementet.

Miljö- och hållbarhetsberedningens bedömning
Vid behandlingen 2019-05-20 ansåg kommunfullmäktige att förslaget till reglemen-
te fortfarande var otydligt avseende hur dialogen mellan beredningen och fullmäkti-
ge ska genomföras. Fullmäktige vill att dialogen sker med kommunfullmäktige och 
inte med fullmäktiges presidium. I reglementet finns tydligt angivet att beredningen 
ska informera fullmäktige på ordinarie sammanträde. Fullmäktiges presidium finns 
inte nämnt i reglementet.

Kommunfullmäktige ville dessutom att reglementets ursprungliga § 4 ska kvarstå 
oförändrad. Enligt kommunallagen ska en fullmäktigeberedning remittera förslag till 
nämnd/nämnder som berörs av förslaget innan förslaget skickas till fullmäktige för 
beslut. Den delen av § 4 har därför återinförts i det nya reviderade förslaget till reg-
lemente. Beredningens bedömning att den inte bör skicka sina förslag på remiss till 
organisationer kvarstår, varför den delen av paragrafen även nu föreslås strykas.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget med tillägg att lydelsen  ”… och organi-
sationer” ska kvarstå i § 4.

Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande med tillägg, vilket ska 
ställas under proposition.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 143

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder van Luijns 
tilläggsyrkande. 

Därmed ska ”.. och organisationer” kvarstå i § 4.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sida
1(3)

Datum
2019-08-21 

Kommunfullmäktige

Reglemente för Miljö- 
och 
hållbarhetsberedningen
Antaget kommunfullmäktige 2019 § 

Reviderad version
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Borgholms kommun
Datum
2019-08-21

     
     

Sida
2(3)

Reglemente för Miljö- och hållbarhetsberedningen

Miljö- och hållbarhetsberedningens uppdrag

§ 1 Beredningens uppdrag omfattar utveckling och systematisk uppföljning 
av mål rörande miljö och hållbar utveckling, med fokus på de 
ekologiska målen i Agenda 2030. Beredningen ansvarar också för 
beredning av ärenden enligt uppdrag från kommunfullmäktige. T.ex. 
utredningsuppdrag eller genomförande av dialoger. Genom dialog 
mellan kommunfullmäktige och beredningen avgörs vilka frågor som ska 
prioriteras över tid. Arbetssättet ska vara processinriktat med en 
öppenhet för nya arbetsformer.

Uppdragsbeskrivning:

 Bereda Ansvara för framtagande av övergripande mål- och 
styrdokument som omfattar miljö och hållbar utveckling

 Initiera och medverka vid framtagande och revidering av 
befintliga styrdokument som omfattar miljö och hållbar 
utveckling

 Bevaka och följa upp måluppfyllelse inom beredningens uppdrag
    Föreslå nya lösningar som främjar hållbar utveckling
 Föra en dialog med medborgare, förtroendevalda och 

förvaltningar nämnder och styrelser inom beredningens uppdrag

Val av ledamöter

§ 2 Beredningen utgörs av 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare från den 
styrande majoriteten och 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare från 
oppositionen. Dessa väljs av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser även ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande.

Rapportering

§ 3 Beredningen ska vid minst ett tillfälle om året, Förutom i samband med 
bokslut ska beredningen fortlöpande lämna information till 
kommunfullmäktige om sitt arbete. Informationen ska ske vid ordinarie 
fullmäktigesammanträde.

Ärendehantering

§ 4 Beredningen har rätt att initiera ett ärende som hör till beredningens 
ansvarsområde hos kommunfullmäktige. Beredningens förslag ska av 
beredningen, om inte annat föreskrivs, remitteras till berörda nämnder, 
om aktuell nämnds verksamhetsområde berörs i ärendet, och 
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Borgholms kommun
Datum
2019-08-21

     
     

Sida
3(3)

Reglemente för Miljö- och hållbarhetsberedningen

organisationer. Beredningen överlämnar därefter ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut via kommunstyrelsen.

Ekonomi

§ 5 Beredningen har en budget med medel som årligen beslutas av 
kommunfullmäktige. Arvode utgår i enlighet med kommunens 
arvodesbestämmelser. 
För beredningen gäller i tillämpliga delar vad som sägs om nämnder i 
kommunens internkontroll och attestreglementen.

Sammanträden

§ 6 Beredningen sammanträder på tid och plats som ordföranden 
bestämmer. Vid beredningens sammanträden ska föras protokoll som 
löpande ska delges fullmäktige och kommunrevisorerna. Skriftlig kallelse 
ska ske till sammanträdena enligt de bestämmelser som gäller för 
kommunens nämnder.

Administrativt stöd och utredningsstöd

§ 7 Beredningen har rätt till sekreterarstöd och övrig grundläggande 
administrativ service. Kommunens olika organ ska lämna information 
och bistå med utredningsresurser när fullgörandet av beredningens 
uppdrag så kräver. Företrädare för nämnder, andra kommunala 
organ och anställda hos kommunen kan kallas till möte för dialog 
och information.
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§ 144 Dnr 2019/75 106 KS

Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta Borgholms kommuns risk- och sårbarhetsanalys.

Ärendebeskrivning
Alla kommuner ska enligt lag (2006:544) om kommuners ansvar vid allvarliga kriser 
göra en risk- och sårbarhetsanalys som ska levereras till länsstyrelsen senast 31 
oktober året efter allmänna val. 

Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys för Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse 2019-08-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 197 med förslag att anta risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

Bedömning
Risk- och sårbarhetsanalysen har avgränsats till att huvudsakligen omfatta extraor-
dinära händelser som uppkommer på grund av olyckor av alla slag. Den omfattar 
alltså inte händelser som uppstår genom sabotage, terrorism eller höjd beredskap. 

Alla kommuner måste parallellt med risk- och sårbarhetsanalysen göra en säker-
hetsskyddsanalys och –plan. Säkerhetsskyddsanalysen ska ha sekretessnivå som 
säkerhetsskyddat material, det vill säga den får bland annat inte finnas på en dator 
som har kontakt med internet eller i ett digitalt diariesystem. Säkerhetsskyddsana-
lysen ska därför beslutas av kommunchef. För att praktiskt förenkla sekretesshan-
teringen av risk- och sårbarhetsanalysen har all information som kräver sekretess-
nivå ”säkerhetsskydd” placerats i säkerhetsskyddsanalysen. Det gäller till exempel 
hotbilder med utgångspunkt i sabotage eller terrorism. Det innebär att risk- och sår-
barhetsanalysen inte behöver ha sekretessnivå säkerhetsskydd, vilket möjliggör en 
normal politisk hantering av risk- och sårbarhetsanalysen. De delar i risk- och sår-
barhetsanalysen som berör enskilda personer, verksamheter eller företag kräver 
dock lite högre sekretess än brödtexten.  

Konsekvensanalys
Sekretessnivån på allt material som rör krishantering, samhällsviktig verksamhet 
och sårbarheter och brister i relation till samhällsviktig verksamhet har höjts i den 
nya säkerhetsskyddslagen (2018:585). Grunden är att man inte ska presentera fär-
diga ”listor” på sårbarheter för eventuella fiender eller illasinnade personer. Risk- 
och sårbarhetsanalysen ska därför, även om den i sin helhet inte får en sekre-
tesstämpel, behandlas som känsligt material och den kommer inte att finnas offent-
ligt tillgänglig på hemsidan.
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En risk- och sårbarhetsanalys är ett levande dokument, vars huvudsakliga syfte är 
att vägleda kommunen i arbetet att stärka förmågan att hantera extraordinära hän-
delser. De åtgärdsförslag som presenteras i risk- och sårbarhetsanalysen kommer 
att återkomma i kommunens ordinarie verksamhetsplanering och i förekommande 
fall budgetarbete. Beslut om en risk- och sårbarhetsanalys innebär därför inte att i 
analysen föreslagna åtgärder beslutas.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Lars Ljung (S), Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Sara Kånåhols 
(V) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 145 Dnr 2019/163 189 KS

Styrdokument för krisledning och revidering av reglemente för krisled-
ningsnämnden samt planer för praktiskt arbete

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta Styrdokument för Borgholms kommuns arbete med krisberedskap, som 

därmed ersätter tidigare beslutade krisledningsplaner (KF § 190/18).

att anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden, som ersätter reglemente 
antaget av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 205.

Ärendebeskrivning
Kommuners ansvar och uppgifter vid allvarliga kriser regleras i lag (2006:544) om 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Året efter allmänna val ska 
alla kommuner besluta om reglemente för krisledningsnämnd och ett nytt styrdoku-
ment som klargör kommunens organisation, uppgifter och ansvarsförhållanden vid 
olika typer av samhällsstörningar. 

Beslutsunderlag
Styrdokument för Borgholms kommuns arbete med krisberedskap.
Reglemente för krisledningsnämnden.
Tjänsteskrivelse 2019-07-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 198 med förslag att anta styrdoku-
ment och reglemente. 

Bedömning
Reglementet för krisledningsnämnden är i sak detsamma som det tidigare besluta-
de (2015-12-14). Styrdokumentet däremot är delvis ny eftersom riktlinjerna till lag 
(2006:544) har ändrats och därmed kraven på innehåll i styrdokument (tidigare 
”Plan för hantering av extraordinära händelser”). Styrdokumentet är utformat i en-
lighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps dokument ”Vägledning 
för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022”. Den vägledningen är i sin 
tur framtagen i enlighet med ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2019-2022” mellan Myndigheten för samhällskydd och beredskap och Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

Konsekvensanalys
De förändringar som gjorts jämfört med förra mandatperioden härrör från ”Över-
enskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022”, där beslutsordningen 
för olika delar av krisarbetet ändrats. Enligt överenskommelsen ska styrdokumentet 
i första hand innehålla kommunens egen inriktning och styrning. Det innebär att 
kommunen själv tolkar hur man ska lösa uppgifterna i överenskommelsen. 
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Det nya styrdokumentet innebär en renodling av beslutsnivåerna för politik respek-
tive tjänsteorganisationen i kommunen. Styrning beslutas politiskt, medan åtgärder 
som till exempel den konkreta utbildnings- och övningsplanen nu kan beslutas 
lägst på kommunchefnivå. Förslaget innebär dock att dokumenten plan för hante-
ring av extraordinära händelser, utbildnings- och övningsplan och kriskommunika-
tionsplan, som ska finnas som bilagor till styrdokumentet enligt lagkraven senast 
2019-12-31, beslutas av kommunstyrelsen trots att de får beslutas av kommunche-
fen.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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1 Inledning
Enligt ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022” 
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument 
för sitt arbete med krisberedskap. Styrdokumentet klargör kommunens 
organisation, uppgifter och ansvarsförhållanden vid olika typer av 
samhällsstörningar. Kommunens ansvar och uppgifter vid allvarliga kriser 
regleras i lag (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 

I lagen anges kommunens skyldigheter vid extraordinära händelser, vilka 
kort kan sammanfattas enligt följande:

 Kommunerna ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser över hur 
svåra händelser påverkar den egna verksamheten. Dessa ska ligga 
till grund för både förebyggande åtgärder och styrdokument för 
hantering av inträffade händelser. Risk- och sårbarhetsanalys och 
styrdokument ska fastställas varje mandatperiod.

 Kommunen ska ha en krisledningsnämnd som vid en extraordinär 
händelse kan ta över hela eller delar av annan kommunal nämnds 
verksamhet.

 Kommunen har ett geografiskt områdesansvar som innebär ett 
ansvar för att samordna krishanteringsarbetet över hela sitt 
geografiska område. Det innebär också att kommunen ska kunna ge 
samordnad krisinformation till allmänheten. 

 Kommunen ska öva/utvärdera sin organisation och personal för att 
säkerställa en god förmåga att hantera extraordinära händelser. 

 Kommunen ska till länsstyrelsen rapportera utförda åtgärder kopplat 
till ovanstående. Det gäller både före, under och efter en händelse.

Styrdokumentet gäller även höjd beredskap. Kommunens arbete med civilt 
försvar regleras i ”Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar 2018-2020” mellan MSB och SKL. Under höjd beredskap ingår all 
samhällsverksamhet i begreppet totalförsvar. I ett sådant läge har 
kommunen samma skyldigheter som vid extraordinära händelser i fredstid, 
med den skillnaden att kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del 
av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Kommunernas ansvar 
för civilt försvar regleras i samma lag (2006:544) som arbete med 
krisberedskap.

2 Mål och inriktning
I olika målformuleringar har Sveriges riksdag och regering lagt fast vilka av 
samhällets värden som ska värnas. Dessa kan kort sammanfattas i:

 Människors liv och hälsa¨
 Samhällets funktionalitet
 Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
 Miljö och ekonomiska värden
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 Nationell suveränitet

2.1 Krishanteringens tre grundprinciper
I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering ska en kris så långt 
möjligt hanteras av den som drabbats.

 Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet 
under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under 
krissituationer. Ansvaret inkluderar att vidta de åtgärder som krävs 
för att skapa robusthet och krishanteringsförmåga. Ansvarsprincipen 
innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka med andra.

 Likhetsprincipen innebär att målsättningen under en krissituation ska 
vara att organisationen ska vara så lik den ordinarie verksamheten 
som det är möjligt. En strävan ska vara att så fort som möjligt 
komma tillbaka till ordinarie verksamhet. 

 Närhetsprincipen utgår från närheten till det inträffade, både 
geografiskt och organisatoriskt. Händelsen ska hanteras där den 
inträffat av dem som är närmast berörda och ansvariga. 

2.2 Övergripande mål
Styrdokumentet gäller för hela kommunen inklusive dess bolag Borgholm 
Energi AB/Borgholm Energi Elnät AB. Kommunen ska i största möjliga 
utsträckning fungera enligt sin ordinarie organisation. Målet är att:

 Krisledningsorganisationen ska ha förmågan att utifrån rådande 
risker och hot kunna utöva ledning och samordning med uthållighet 
över tiden. 

 Kommunen ska ha en planering som möjliggör för att dess 
samhällsviktiga verksamheter ska kunna bedrivas minst en vecka 
utan att tillföras resurser utifrån vid en större samhällsstörning.

 Krisorganisationen, olika beroende av händelsens natur, ska ha 
förmågan att fatta beslut inom två timmar från första larmning/höjd 
beredskap.

Kommunikationsarbetet ska tillgodose det externa och interna 
informationsbehov som händelsen orsakar. Kommunikationsinsatserna ska 
vara målgruppsanpassade, snabba, korrekta och ge fullständig information. 
För kommunikationsarbetet finns en antagen kriskommunikationsplan.

Kommunens ledningsförmåga under en kris ska upprätthållas genom 
regelbundna övningar. En utbildnings- och övningsplan ska antas varje 
mandatperiod.

En målsättning på sikt är också att samordna så stora delar som möjligt av 
krisarbetet med Mörbylånga kommun. 
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3 Viktiga begrepp
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarliga 
störningar i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 
kommunen. 

Samhällsviktig verksamhet avser i ett krisberedskapsperspektiv en 
verksamhet som uppfyller ett eller båda av följande villkor:

 Ett bortfall av eller en störning i verksamheten kan ensamt eller 
tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter leda 
till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan 
inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att 
skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Gemensamma grunder för samverkan för att gemensamt med andra aktörer 
hantera samhällsstörningar. För smidig samverkan behöver alla aktörer ha/ 
ha kännedom om följande funktioner:

 Inriktnings- och samordningskontakt (ISK)
Kommunens kontaktpunkt gentemot andra aktörer. Rollen fyller 
en viktig funktion för att tidigt kunna agera och initiera åtgärder 
vid samhällsstörningar. Inriktnings- och samordningskontakten 
tar emot och förmedlar information samt initierar och koordinerar 
det inledande arbetet vid en samhällsstörning. Ska ha hög 
tillgänglighet och mandat att agera.

 Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)
Är en aktörsgemensam plattform för dialog och 
överenskommelser. I praktiken kan en inriktnings- och 
samordningsfunktion på lokal respektive regional nivå anta 
formen av möten, som berörda aktörer i länet eller kommunen 
genomför, för att gemensamt hantera en störning. Tanken är 
alltså inte att funktionen behöver vara sysselsatt kontinuerligt.

 Stöd till inriktnings- och samordningsfunktion (ISF-stöd)
Kan närmast beskrivas som en analysenhet med uppgiften att ta 
fram ett samlat underlag och förslag till innehåll i 
överenskommelser om inriktning och samordning. Ska stödja 
aktörerna i det gemensamma arbetet. Stödet arbetar mer 
kontinuerligt än inriktnings- och samordningsfunktionen.

4 Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunen tar fram en risk- och sårbarhetsanalys under varje 
mandatperiod. Kommunchefen har det övergripande ansvaret för risk- och 
sårbarhetsanalysen. Arbetet samordnas av säkerhetssamordnaren, som 
regelbundet avger lägesrapport till kommunchef och ledningsgrupp. Hela 
kommunen inklusive dess bolag involveras i arbetet. Ledningsgruppen 
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fungerar som riskhanteringsgrupp. Vid behov adjungeras funktioner som 
normalt inte ingår i ledningsgruppen när riskhantering diskuteras.

Risk- och sårbarhetsanalysen bygger på bästa möjliga kunskap som finns 
inom kommunen. Erfarenhet från tidigare risk- och sårbarhetsarbete, 
inträffade händelser och kända eller befarade risker ligger till grund för 
analysen. Risk- och sårbarhetsanalysen följs upp regelbundet, särskilt med 
avseende på åtgärdsdelen i analysen. Åtgärdsdelen i risk- och 
sårbarhetsanalysen ligger till grund för kommunens plan för hantering av 
extraordinära händelser. I planen finns prioriteringar för det förebyggande 
krisarbetet under mandatperioden.

Risk- och sårbarhetsanalysen utgör grunden för krishanteringsarbetet, och 
för kommunens utbildnings- och övningsplan. I risk- och sårbarhetsanalysen 
identifieras de mest sannolika extraordinära händelserna som kan drabba 
kommunen, utifrån bästa möjliga kunskap hos tjänstemän och politiker. 
Vidare identifieras samhällsviktiga verksamheter, och kritiska beroenden för 
dessa. I huvuddokumentet beskrivs detta generellt, men till risk- och 
sårbarhetsanalysen hör sekretessbelagda bilagor som beskriver de faktiska 
verksamheter som finns i kommunen.

Kommunen tar även fram en säkerhetsskyddsanalys och -plan. 
Säkerhetsskyddsanalysen och risk- och sårbarhetsanalysen överlappar inte. 
Det innebär att hot och risker som kräver sekretess på 
säkerhetsskyddsnivå, som till exempel antagonistiska hot, endast 
behandlas i säkerhetsskyddsanalysen. 

På sikt bör åtminstone delar av arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen 
samordnas med Mörbylånga kommun. Många av de scenarier för tänkbara 
extraordinära händelser är desamma för ölandskommunerna, och dessutom 
finns en uttalad ambition att samordna delar av kommunernas 
krisorganisationer.

5 Geografiskt områdesansvar
I ett normalläge och fredstid ska kommunen verka för att olika aktörer i 
kommunen samverkar i planerings- och krisberedskapsarbete. Kommunen 
har information om och kontaktvägar till relevanta frivilligorganisationer i 
kommunen som har verksamhet som är av betydelse vid en extraordinär 
händelse.

Under en samhällsstörning ska kommunen verka för att samordna de 
krishanteringsåtgärder som olika aktörer vidtar. Kommunen har ett ansvar 
att stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (IFS) på lokal nivå. 
Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram, och även 
verka för att informationen till allmänheten samordnas. 

I risk- och sårbarhetsanalysens bilagor finns uppgifter om alla faktiska, 
samhällsviktiga verksamheter i kommunen, även privata företag eller 
liknande. Kommunen har en ambition att vid en kris stötta och underlätta för 
dessa verksamheter så att all samhällsviktig verksamhet kan fortgå. Det 
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innebär att kommunen kommer att arbeta med kontinuitetsplanering för alla 
samhällsviktiga verksamheter. 

Även för det geografiska områdesansvaret finns anledning att samordna 
arbetet med Mörbylånga kommun. Många organisationer är organiserade 
så att Öland som helhet utgör en enhet, vilket faller sig naturligt på ön. Det 
finns därför stora samordningsvinster med att kommunerna gemensamt tar 
det geografiska områdesansvaret. 

6 Ledning vid extraordinär händelse

6.1 Krisledningsnämnd
Det är krisledningsnämndens ordförande som bedömer när en extraordinär 
händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 

Ordföranden fattar beslutet på initiativ av räddningstjänsten, SOS Alarm, 
annan myndighet eller kommunchefen eller dennes ersättare. 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för krisledningsnämnden. I 
reglementet samt i lagen om extraordinära händelser framgår 
krisledningsnämndens mandat och skyldigheter.

6.2 Ledningsgrupp
Kommunens ordinarie ledningsgrupp leder krisarbetet.

Uppgiften som kommunens ledningsgrupp får vid en samhällsstörning utgår 
alltid från ordinarie uppdrag och arbete. I det fall krisledningsnämnden är 
verksam ger den inriktningsbeslut till kommunen varvid ledningsgruppen 
effektuerar detta.

6.3 Ledningsstödet
För att förstärka kommunens beslutsfattare vid en samhällsstörning, 
extraordinär händelse eller höjd beredskap finns det ett ledningsstöd. 
Aktivering av ledningsstödet sker efter beslut av krisledningsnämnden. 
Ledningsstödets arbete inriktas av kommunens ledningsgrupp.

Ledningsstödets övergripande uppdrag är att stödja krisledningsnämnd och 
ledningsgrupp vid en samhällsstörning, extraordinär händelse. Vid höjd 
beredskap ska ledningsstödet stödja kommunstyrelsen då den i det läget 
ersätter krisledningsnämnden.

Ledningsstödet ska kunna arbeta uthålligt över tid. I kommunens 
krisledningsorganisation är därför ledningsstödet organiserat i tre skift. 
Ledningsstödet leds av en chef som samordnar arbetet. Det finns en chef 
för varje skift, och en av dessa är utsedd som funktionsansvarig chef. 

6.3.1 Ledningsstödets övergripande uppgifter
 Stödja kommunens beslutsfattare.
 Omvärldsbevakning och analys.
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 Skapa och upprätthålla en aktuell bild av läget och bedöma utvecklingen 
på sikt.

 Ta fram underlag för beslut i kommunens 
ledningsgrupp/krisledningsnämnd/kommunstyrelse.

 Verkställa beslut utifrån direktiv från kommunens 
ledningsgrupp/krisledningsnämnd/kommunstyrelse.

 Samverkan andra organisationer/samhällsaktörer/myndigheter.
 Vid behov delge fattade beslut inom kommunen och följa upp dessa.
 Kommunikation internt inom kommunen och externt med andra aktörer.
 Kriskommunikation.
 Sammanställa och distribuera intern och extern information.
 Dokumentera beslut och händelser.
 Inventera resursbehov och säkerställa uthållighet.
 Ansvara för mat och dryck, lokaler, logistik, ekonomi, IT & 

telekommunikationer.

Vilka personer som ingår i de olika funktionerna kan variera beroende på 
samhällsstörningens art.

Ledningsstödets arbete finns beskrivet i kommunens krispärm (Bilaga 1) 
samt i Bilaga 4 Ledningsstödet.

6.3.2 Viktiga delar i ledningsstödet
Kommunikation är en viktig del av ledningsstödets uppgifter. Arbetet och 
arbetssättet finns beskrivet i kommunens kriskommunikationsplan.

I krisorganisationen ingår även POSOM. Med POSOM menas psykologiskt 
och socialt omhändertagande av oskadade och deras anhöriga vid en 
olycka/kris. 
POSOM-gruppen kan aktiveras av kommunchefen eller dennes ersättare, 
ordföranden för krisledningsnämnden, inre och yttre befäl på 
Polismyndigheten Kalmar län, RCB-TiB vid Räddningstjänsten Öland och av 
SOS Alarm.

Det är mycket viktigt att samtliga kostnader som uppstår i samband med 
krisledningsarbetet redovisas på ett särskilt konto. Det ökar möjligheterna 
att i efterhand direkt se vad beslut och åtgärder har kostat och underlättar 
arbetet att ansöka om statsbidrag efter att krisen är över.

6.4 Lokaler för krisledningen
Om inget annat anges samlas krisledningsnämnden i kommunalrådets 
arbetsrum, i kommunhuset på Östra Kyrkogatan 10 i Borgholm.

Om inget annat anges samlas kommunens ledningsgrupp i kommunchefens 
arbetsrum, i kommunhuset på Östra Kyrkogatan 10 i Borgholm.

Ledningsstödet samlas om inget annat anges i KS-rummet i kommunhuset.

Kommunens krisledningsplats är utrustad med reservkraft för elförsörjning, 
alternativ kommunikation i form av RAKEL samt har ett skalskydd.
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Kommunchefen, eller dennes ersättare, bedömer utifrån händelsens art om 
det finns behov av att krisledningsarbetet förflyttas till den alternativa 
krisledningsplatsen, som är räddningstjänstens lokaler på Ängsgatan 6 i 
Borgholm. Räddningstjänstens lokal är utrustad med reservkraft, 
kommunikation via RAKEL samt har ett skalskydd.

6.5 Avslut
Vid en extraordinär händelse fattar krisledningsnämnden beslut om när 
nämndens verksamhet ska upphöra. Detta gäller endast 
krisledningsnämndens arbete då krisen fortfarande kan kräva en aktiv 
krisorganisationen i övrigt.

Kommunchefen eller dennes ersättare fattar tillsammans med chefen för 
ledningsstödet ett gemensamt beslut om när och hur krisorganisationen ska 
avvecklas och hur återgången till normal organisation sker.

När beslut om återgång till normal organisation har fattats ska följande 
beaktas:
 behov av uppföljning av händelsen och stöd till drabbade inom ordinarie 

organisation.
 personalens eventuella behov av ledighet, information och avlastande 

samtal ses över och följs upp.
 att händelsens dokumentation avslutas och hålls ordnad.
 att krishanteringsinsatsen utvärderas.

Efter varje insats där den centrala krisledningen har varit aktiv ska en 
utvärdering göras. Ansvaret för utvärderingen vilar på kommunens 
ledningsgrupp. Resultat och lärdomar från utvärderingen ska användas i 
krisorganisationen.

7 Ledning vid höjd beredskap
Enligt Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap kan regeringen 
besluta om skärpt eller högsta beredskap.

Under högsta beredskap ingår all samhällsverksamhet i begreppet 
totalförsvar. I ett sådant läge har kommunen samma skyldigheter som vid 
extraordinära händelser i fredstid, dock med den skillnaden att 
kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det civila försvar 
som kommunen ska bedriva.

Kommunen ska under höjd beredskap, eller när ransoneringslagen 
(1978:268) i annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda 
fall beslutar,
 vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor.
 medverka vid allmän prisreglering och ransonering.
 i övrigt medverka vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för 

landets försörjning.
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Bilagor

Bilaga 1 – Krispärm 
Krispärmen finns i två identiska exemplar varav ett förvaras i Servicecenter 
och det andra på säkerhetssamordnarens rum. Innehållet i krispärmen ska 
alltid vara identiskt med innehållet i mappen ”G:/KRIS/RUTINER – 
innehållet i mappen ska överensstämma med krispärmen”.

Bilaga 2 – Kriskommunikationsplan
Beslutad av kommunstyrelsen 2019-

Bilaga 3 – Plan för hantering av extraordinära 
händelser

Beslutad av kommunstyrelsen 2019-

Bilaga 4 – Ledningsstödet

Bilaga 5 – POSOM

Bilaga 6 – Utbildnings- och övningsplan 
Beslutad av kommunstyrelsen 2019-
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1 § Huvudarbetsuppgift
Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter vid extraordinära 
händelser i fredstid vilka regleras i Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Vid höjd beredskap ska detta reglemente inte tillämpas. 
Krisledningsnämnden ska vidta åtgärder så att verksamheten inom 
ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt, vilket avser såväl 
inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra 
myndigheter. 
Vidare ska krisledningsnämnden 
- ange inriktningen för krishanteringen. 
- tillse att insatser samt informationsarbetet samordnas. 
- företräda kommunen utåt och mot kommuninvånarna. 

2 § Inkallande av krisledningsnämnden vid extraordinär händelse 
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, förste 
vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att kris-
ledningsnämnden ska träda i funktion. Vid tillfälligt förfall för ordföranden 
och förste vice ordföranden fullgör andre vice ordförandens samtliga 
uppgifter. 

3 § Befogenheter 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning 
som nämnden finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. Ett sådant beslut ska omgående sändas till 
den nämnd som är berörd och av beslutet ska framgå vad som omfattas av 
detsamma. 
För krisledningsnämnden gäller samma bestämmelser om sekretess och 
liknande som för den nämnd som krisledningsnämnden tagit över 
beslutanderätten från. 

4 § Brådskande ärende 
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, får 
fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådant beslut ska snarast anmälas till nämnden. 

5 § Avveckling av verksamhet
När förhållandena så medger, ska krisledningsnämnden besluta när 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra och kommunens 
anpassade organisation ska återgå till normal verksamhet igen. 
De verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit återgår då till 
ordinarie nämnd. Om kommunfullmäktige dessförinnan beslutar att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, återgår de 
verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit till ordinarie 
nämnd.

6 § Återrapportering till fullmäktige 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Samtidigt lämnas en redovisning av den 
extraordinära händelse som inträffat och händelsens förlopp. 

Krisledningsnämndens arbetsformer 
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7 § Sammansättning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd. 
Krisledningsnämnden består av tre ledamöter och sex ersättare. I de fall 
Borgholms Energi AB´s verksamhet menligt berörs av den extraordinära 
händelsen, så kan ordföranden, eller vid dennes frånvaro, vice ordföranden 
i bolagets styrelse adjungeras att ingå i krisledningsnämnden. 
Krisledningsnämnden ska kunna organisera sitt arbete under en längre 
tidsperiod genom så kallad skiftgång när den extraordinära händelsen 
kräver detta.
 
8 § Tjänstemannaledning vid extraordinär händelse 
Vid en extraordinär händelse så är kommunens ledningsgrupp högsta 
tjänstmannaledning. Kommunchefens formella mandat är proportionellt mot 
den omfattning som krisledningsnämnden har övertagit övriga nämnders 
ansvarsområde. Under ledningsgruppen finns ett särskilt ledningsstöd som 
leds av en chef för ledningsstödet. Både ledningsgrupp och ledningsstöd 
ska kunna organisera sitt arbete under en längre tidsperiod genom så kallad 
skiftgång när den extraordinära händelsen kräver detta. 
Vid extraordinär händelse beslutar krisledningsnämnden när ledningsstödet 
ska aktiveras. 

Övriga arbetsuppgifter

9 § Bistånd (SFS 2002:833)
Krisledningsnämnden har rätt att begära eller få begäran om hjälp av annan 
kommun vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse. För utförd 
hjälp har den hjälpande kommunen rätt till skälig ersättning.
I Kalmar län har ett särskilt avtal träffats om ”Krissamverkan i Kalmar län”. 
Innebörden av avtalet är att drabbad kommun eller någon annan av 
avtalstecknarna ska kunna avropa hjälp från övriga avtalstecknare. Hjälpen 
ska, om inte annat avtalas, vara utan kostnad för den hjälpta parten.

10 § Ekonomi
Krisledningsnämnden får besluta i frågor som kräver särskilda kostnader 
utanför budget eller innebär att viktiga samhällsfunktioner påverkas menligt. 
Krisledningsnämnden får även besluta om 
- omfördelning av kommunens resurser. 
- förändringar i servicenivåer. 
- att lämna begränsat tillfälligt ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats 
av händelsen, detta stöd är förenat med återbetalningsskyldighet. 

Kostnader för extraordinära händelser ska bokföras på 1100-2752 objekt 
9001. 

11 § Omfördelning av personalresurser 
Krisledningsnämnden får vid extraordinär händelse omfördela 
personalresurser för att trygga krisledningsorganisationens arbete och 
utförande av samhällsviktig verksamhet. 

12 § Sammanträden 
Vid extraordinär händelse sammankallas nämndens ledamöter via 
telefonsamtal eller på annat lämpligt sätt. 
Om en ledamot vill reservera sig mot ett beslut ska detta göras skriftligt. 
I övrigt gäller Kommunallagens §§ om ersättares tjänstgöring. 
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13 § Närvarorätt 
Vid krisledningsnämndens sammanträde får, om inte nämnden för särskilt 
fall beslutar annat, ledningsgruppen samt chefen för ledningsstödet närvara 
med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes 
verksamhetsområde. 
Vid handläggning av ärenden som omfattas av sekretess bör dock endast 
kommunchefen, berörd ansvarig tjänsteman och föredragande tjänsteman 
närvara. 

14 § Undertecknande av handlingar 
Utfärdade handlingar undertecknas av ordföranden i krisledningsnämnden, 
eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden eller andre vice 
ordföranden, samt kommunchefen eller annan tjänsteman som 
krisledningsnämnden bestämmer. 
-------------------------------
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Nominering av nämndemän
Kalmar Tingsrätt har förelagt kommunfullmäktige att utse fem nämndemän. Partierna har 
därefter fått i uppgift att nominera lämpliga personer. Uppdraget är helt opolitiskt, man 
representerar inte något parti utan är lekmannadomare. Kriterierna för att kunna bli vald är:

Behörighet och lämplighet
För att ställa upp i nämndemannavalet måste du vara behörig och lämplig för uppdraget. Du måste 
också vara myndig, svensk medborgare och folkbokförd i den aktuella domstolens domkrets. Du får 
inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller vara försatt i konkurs.

För att kunna utses till nämndeman måste du även uppfylla vissa lämplighetskrav. Det innebär att du 
ska vara lämplig för uppdraget med hänsyn till omdöme, självständighet, laglydnad och övriga 
omständigheter. Eftersom du som nämndeman bland annat ska ta ställning till om den som åtalas 
gjort sig skyldig till brott är det viktigt att du är en god förebild i fråga om allmän laglydnad. 
Domstolarna kommer att kontrollera lämpligheten hos valda nämndemän genom att begära utdrag ur 
belastningsregistret.

Vissa yrken undantagna
Vissa yrkesgrupper är undantagna från att kunna väljas till nämndemän eftersom de riskerar att 
hamna i en intressekonflikt. Om du är lagfaren domare, anställd vid en domstol, är åklagare, polisman, 
advokat eller har till yrke att föra andras talan inför domstol får du inte bli nämndeman. Du får inte bli 
nämndeman i förvaltningsrätt eller kammarrätt om du är anställd vid Skatteverket, en länsstyrelse, 
Försäkringskassan, Migrationsverket eller Transportstyrelsen.

Fler yngre nämndemän behövs
Nämndemannasystemet bygger på grundtanken att nämndemännen ska vara folkets representanter 
vid domstolarna. Därför behöver nämndemannakåren i sin sammansättning så långt som möjligt 
återspegla förhållandena i samhället vad gäller ålder, kön och etnisk bakgrund. Det största problemet 
vad gäller representativitet är att dagens nämndemän är betydligt äldre än ett genomsnitt av 
befolkningen. 

Utdrag ur belastningsregistret
Domstolen kommer att begära utdrag ur belastningsregistret för den som blir vald som nämndeman. 
Utdraget blir en allmän handling på domstolen.

Följande personer har nominerats till nämndemän:

Efternamn Förnamn Kön Ålder Yrke Folkbokförd/svensk 
medborgare

Andersson-Junkka Nina Kvinna 57 Bio-medicinsk analytiker X
Bertilsson Stig Man 66 Pensionär X
Flyckt Eva Kvinna 74 Pensionär X
Hedlund Linda Kvinna 59 Tjänsteman X
Hovdegård Liselott Kvinna 49 X
Jakobsson Kjell Man 69 Fastighetsmäklare X
Jonasson Lisbeth Kvinna 58 Studie-o yrkesvägledare X
Krüger Que Marita Kvinna 69 Pensionär X
Lidheim Sven-Göthe Man 65 Pensionär X
Nyholm Anders Man 67 Pensionär X
Palmqvist Mikael Man 64 Pensionär X
Wahlqvist Thomas Man 49 Kock X
Wennberg Benny Man 61 Pensionär X
Wiberg Stefan Man 65 Pensionär X

_ _ _ _ _ _ _ _
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Efternamn Förnamn Kön Ålder Yrke Folk-
bokförd

KRYSSA
Max 5 
personer

Andersson-Junkka Nina Kvinna 57 Bio-medicinsk analytiker Ja

Bertilsson Stig Man 66 Pensionär Ja

Flyckt Eva Kvinna 74 Pensionär Ja

Hedlund Linda Kvinna 59 Tjänsteman Ja 

Hovdegård Liselott Kvinna 49 Ja

Jakobsson Kjell Man 69 Fastighetsmäklare Ja

Jonasson Lisbeth Kvinna 58 Studie-o yrkesvägledare Ja

Krüger Que Marita Kvinna 69 Pensionär Ja

Lidheim Sven-Göthe Man 65 Pensionär Ja

Nyholm Anders Man 67 Pensionär Ja

Palmqvist Mikael Man 64 Pensionär Ja

Wahlqvist Thomas Man 49 Kock Ja

Wennberg Benny Man 61 Pensionär Ja

Wiberg Stefan Man 65 Pensionär Ja

Efternamn Förnamn Kön Ålder Yrke Folk-
bokförd

KRYSSA
max 5 
personer

Andersson-Junkka Nina Kvinna 57 Bio-medicinsk analytiker Ja

Bertilsson Stig Man 66 Pensionär Ja

Flyckt Eva Kvinna 74 Pensionär Ja

Hedlund Linda Kvinna 59 Tjänsteman Ja 

Hovdegård Liselott Kvinna 49 Ja

Jakobsson Kjell Man 69 Fastighetsmäklare Ja

Jonasson Lisbeth Kvinna 58 Studie-o yrkesvägledare Ja

Krüger Que Marita Kvinna 69 Pensionär Ja

Lidheim Sven-Göthe Man 65 Pensionär Ja

Nyholm Anders Man 67 Pensionär Ja

Palmqvist Mikael Man 64 Pensionär Ja

Wahlqvist Thomas Man 49 Kock Ja

Wennberg Benny Man 61 Pensionär Ja

Wiberg Stefan Man 65 Pensionär Ja
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 146

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 146 Dnr 2019/176 253 KS

Fastighetsförsäljning del av Norra Gärdslösa 10:1

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att försälja del av fastigheten Norra Gärdslösa 10:1 om cirka 4 500 kvm enligt 

karta. Den tillköpta marken förrättas till Norra Gärdslösa 10:3.

Vidare noteras att värdering av marken ska göras innan försäljningen genomförs. 

Ärendebeskrivning
Dag Bjurklint äger idag fastigheten Norra Gärdslösa 10:3 och har inkommit med en 
förfrågan om att köpa del av kommunens mark. Markdelen som Bjurklint önskar kö-
pa utgör 4 474 +/- 200 kvadratmeter utav Norra Gärdslösa 10:1 och angränsar till 
Bjurklints fastighet. Idag är marken uppvuxen av tät ung lövskog och nyttjas inte. 
Området är inte detaljplanelagt.

Beslutsunderlag
Skrivelse.
Tjänsteskrivelse 2019-08-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 188 med förslag att sälja.

Bedömning
Marken ligger utanför detaljplanelagt område och ligger inte i kommunens priorite-
ringslista för utvecklingsområden.

Konsekvensanalys
Enligt den fördjupade översiktsplanen från 2002 framgår det att ett antal bostads-
tomter bör kunna tillskapas i området, söder om kyrkan, på kommunägd mark. Ös-
ter om aktuellt område har tillväxtenheten funnit handskissade planer för exploate-
ring av fyra till fem tomter. Dessa berör dock inte det aktuella försäljningsområdet. I 
det fall kommunen har för avsikt att detaljplanelägga området 

Skickas till
Kommunfullmäktige
Mark- och exploatering för värdering

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-27 130

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130 Dnr 2019/173 370 KS

Godkännande av försäljning; Borgholm Energi AB:s aktieinnehav i Bix-
ia

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna att Borgholm Energi AB försäljer hela sitt aktieinnehav om 12 487 

aktier i Bixia AB med ett bokfört värde om 2 977 tkr.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB (BEAB) föreslår 2019-08-14 § 79 att kommunfullmäktige god-
känner bolagets försäljning av hela aktieinnehavet i Bixia AB.

Av kompletterande handlingen framgår att hela aktieinnehavet är 12 487 aktier om 
ett bokfört värde om 2 977 tkr. Borgholm Energis andel av eget kapital i Bixia 2018 
uppgår till 10 455 799 kronor. 

Vidare framgår 
Elmarknadens utmaningar 
- tunga investeringar i digitalisering och automatisering. 
- ökad konkurrens genom nya aktörer vilket innebär ökade kundrörelser. 
- införandet av elhandlarcentrisk modell (ECM), där lönsamma anvisningskunder 

försvinner, torde innebära att intjäningen och därmed lönsamheten för elhandlar-
na minskar. 

- ökade investeringar i elnäten för att klara nya mätarkrav och att hantera fler el-
produktionsanläggningar hos slutkunderna.

- införandet av ECM innebär att nätägarnas kundkontakter begränsas starkt. 
I princip ska kunder alltid kontakta valt elhandelsföretag.

Bolagets investeringsbehov
De kommande åren ställs BEAB inför stora investeringsprojekt inom kärnverksam-
heterna Elnät, Fjärrvärme och Vatten och Avlopp.  Här kan nämnas investering i nya 
elmätare, utbyggnad av VA-nätet och kapaciteten i reningsverk.

Bolagens ekonomiska förutsättningar
BEAB hade i augusti 2019 en låneportfölj som uppgår till 492 493 556 kronor. Kom-
munal borgen finns om 551 500 000 kronor varav 486 618 556 kronor är nyttjade. 
Soliditeten uppgår till 12,1 procent (2018). 

Investeringsvolymen för kärnverksamheter bedöms de kommande fyra åren uppgå 
till 400 – 500 mkr. Av den volymen kan BEAB i dagsläget självfinansiera cirka 120 
mkr (30 mkr/år).

Även Borgholms kommun står inför en del större investeringar, som kan begränsa 
borgensmöjligheterna. Här kan nämnas nybyggnad av skolor, bostäder och särskil-
da boenden. 
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BEAB behöver öka möjligheterna att självfinansiera nya investeringar och en över-
syn görs därför av innehav av fastigheter och aktier. Här kan nämnas Resedan 9 
och 11 samt aktierna i Bixia. 

Borgholm Energis aktieinnehav i Bixia AB 
Bixia AB är ett elhandelsaktiebolag som ägs av ett antal kommunala energibolag. 
Borgholm Energi AB inträdde som delägare i Östkraft (Bixia) 1 februari 2000 genom 
att rapportera in elhandelsrörelsen till Östkraft till ett värde om cirka 2,05 mkr, mot-
svarande 4 100 kunder. Som likvid erhöll BEAB 7 732 nyemitterade aktier, motsva-
rande 3 % ägarandel i Östkraft. Emissionen skedde till kursen 265 kronor per aktie. 

Östkraft åtog sig att köpa tjänster av BEAB avseende debitering, kundtjänst, försälj-
ning och annan administration. Omfattningen av dessa köp skulle minst uppgå till 
800 000 kronor på årsbasis och skulle pågå till minst 2002-12-31. Ersättningsnivån 
ligger idag på mellan 175 – 200 000 kronor. 

• Aktieutdelningen, totalt genom åren 2 936 121 kronor.
• Köp av tjänster, totalt 5 167 638 kronor.
• Antal aktier innehav, 11 038 aktier.
• BEAB:s bokförda värde av aktierna 2018, 2 977 000 kronor.
• BEAB:s andel av eget kapital i Bixia 2018, 9 260 882 kronor.

Av Borgholms elnäts 4 628 abonnemang är 3 106 kunder hos Bixia. Dessa kunders 
sammanlagda årsvolym uppgår till 47,6 GWh, och motsvarar 58,6 procent av hela 
nätvolymen. 

De fem största elleverantörerna Borgholms elnät är:
Bixia 3 106
E-on    327 
Göta Energi    210
GodE l    210
Kalmar Energi    121

Försäljning av aktierna i Bixia AB
Bedömningen är att de nya villkoren på elmarknaden, som torde träda ikraft halvårs-
skiftet 2021, kommer att pressa elhandlarna ytterligare och därmed möjligheter-na 
till aktieutdelning från Bixia och tjänsteförsäljning till bolaget. Detta och bolagets öv-
riga utmaningar de kommande åren gör det lämpligt att avyttra aktierna i Bixia under 
innevarande år.

Ett inledande möte med Bixia togs den 18 juni. Vid mötet deltog vice VD för Teknis-
ka Verken samt BEABs och styrelseordförande.  Ett nytt möte är preliminärt planerat 
till augusti månad i år.

Förutsättningar för utträde
Enligt aktieägaravtalet i Bixia AB, daterat den 15 april 2016, framgår följande avse-
ende utträde:

”§ 9. Hembud, värdering av aktie och inlösen mm

9.2. Försäljning, gåva, byte eller annan transaktion, varigenom äganderätt till aktie 
eller till rätt att teckna aktie övergår får ej äga rum utan föregående erbjudande om 
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lösen. Detsamma gäller pantsättning av aktie eller teckningsrätt. Undantaget är 
transaktioner inom respektive ägares koncerner. Erbjudande om lösen tillgår så, att 
erbjudande part i skrift till övriga parter anmäler vad som skall överlåtas och det pris 
som önskas. Om part vill lösa vad som erbjudits eller del därav skall skriftligt svar 
användas till erbjudande part inom en månad från det att erbjudandet avsänts. 

Önskar fler än en göra gällande lösensrätt skall fördelning ska i proportion till tidiga-
re aktieinnehav, varvid eventuella udda poster lottas under medverkan av Notarius 
Publicus. 

9.3. Parterna skall i första hand själva enas om inlösensvärde. Som utgångspunkt 
för beräkningen skall Bolagets verkliga värde användas, varmed avses en mark-
nadsvärdering enligt vedertagna värderingsmodeller. Om inlösensvärde av någon 
anledning inte fastställs och inlösen skall ske äger vem som helst av parterna för 
Bolagets räkning begära, att Stockholms Handelskammare utser en auktoriserad re-
visor, som fastställer ett värde på den grund som anges ovan. Om någon part me-
nar ett sålunda fastställt värde är oskäligt skall parten hänskjuta tvisten till skiljedom 
eller skriftligen till berörda parter förklara att inlösen inte längre påkallas, vilket skall 
var verkställt innan överlåtelsedagen. Sker inte det, skall inlösen till det fastställda 
värdet tillämpas. ”

En jämförelse av utträde är Växjö Energi AB som utträdde ur Bixia 2014. VEAB åtog 
sig att under en period om fem år inte konkurrera med Bixias verksamhet, vare sig 
direkt eller indirekt. VEAB erhöll ett belopp om 45 mkr, 679,74 kr per aktie. Dess-
utom erhölls 1 mkr per år under en femårsperiod (med konkurrensklausul; under för-
utsättning att Bixia ska vara anvisad leverantör i VEAB:s nät).

Bolagets bedömning
I och med i beslutsförslaget nämnda kommande försäljningar skulle bolaget föränd-
ra sin låneskuld och kommunens borgensförbindelse skulle upphöra för dessa ob-
jekt. Bolaget bedöms då också ges möjlighet att göra nödvändiga investeringar i si-
na kärnverksamheter. Behövs nya borgensförbindelser för nya investeringar ska 
särskild framställan göras till kommunfullmäktige för vart och ett av dessa.

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2019-08-14 § 79.
Kompletterande handling med rättade uppgifter. 

Dagens sammanträde
Yrkanden
Torbjörn Johansson (FÖL), Carl Malgerud (M) och Lars Lindqvist (SD) yrkar bifall till 
bolagets begäran.

Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkanden.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2019-08-23  .- 

 

Handläggare
Anders Lindholm
VD

Postadress
Box 55, 387 21 
Borgholm

Besöksadress
Badhusgatan 4
387 21 Borgholm

Telefon
0485-883 00

E-post
info@borgholmenergi.se

Hemsida
borgholmenergi.se

Till Styrelsen Borgholm Energi AB

Ändring i beslut BEAB 2019-08-14 § 79

Förslag till beslut 
Att styrelsen godkänner ändring av uppgifter i beslutet § 79 från styrelsemöte 2019-

08-14, gällande Borgholm Energis aktieinnehav och andel av eget kapital i 
Bixia AB, ändringar är rödmarkerade.

 Hela aktieinnehavet (12 487 aktier) i Bixia AB med ett bokfört värde om 
2 977 tkr. 

 Borgholm Energis andel av eget kapital i Bixia 2018 uppgår till 10 455 799 
kr. 

Ärendebeskrivning
I beslut från styrelsemöte BEAB 2019-08-14 § 79, gällande aktieinnehav som kan 
avyttras för att stärka Borgholm Energis ekonomi, är antal aktier i Bixia AB fel 
angivet. Rätt antal är 12 487 aktier. Det innebär att Borgholm Energis andel av eget 
kapital i Bixia AB 2018 uppgår till 10 455 799 kr. Det bokförda värdet om 2 977 tkr 
kvarstår. 

Denna tjänsteskrivelse översänds till kommunstyrelsen dagens datum för 
information och kommer att behandlas på styrelsemöte i Borgholm Energi AB 2019-
09-11. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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Skickas till
Kommunstyrelsen för information

Bolagsledning

Anders Lindholm
VD
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§ 131 Dnr 2019/174 253 KS

Godkännande av försäljning; Borgholm Energi AB:s fastigheter Rese-
dan 9 och 11.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna att Borgholm Energi AB säljer fastigheterna Borgholm Resedan 9 

och 11 enligt framförda villkor. Bolaget uppmanas att Resedan 11 ska bebyg-
gas med hyresrätter. 

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB (BEAB) föreslår 2019-08-14 § 79 att kommunfullmäktige god-
känner att bolaget säljer fastigheterna Borgholm Resedan 9 med ett bokfört restvär-
de om 47 936 tkr och Borgholm Resedan 11 med ett bokfört värde om 2 235 tkr. 

Av beslutet framgår

Bolagets investeringsbehov
De kommande åren ställs BEAB inför stora investeringsprojekt inom kärnverksam-
heterna Elnät, Fjärrvärme och Vatten och Avlopp. Här kan nämnas investering i nya 
elmätare, utbyggnad av VA-nätet och kapaciteten i reningsverk.

Bolagens ekonomiska förutsättningar
BEAB hade i augusti 2019 en låneportfölj som uppgår till 492 493 556 kronor. Kom-
munal borgen finns om 551 500 000 kronor varav 486 618 556 kronor är nyttjade. 
Soliditeten uppgår till 12,1 procent (2018). 

Investeringsvolymen för kärnverksamheter bedöms de kommande fyra åren uppgå 
till 400 – 500 mkr. Av den volymen kan BEAB i dagsläget självfinansiera cirka 120 
mkr (30 mkr/år).

Även Borgholms kommun står inför en del större investeringar, som kan begränsa 
borgensmöjligheterna. Här kan nämnas nybyggnad av skolor, bostäder och särskil-
da boenden. 

BEAB behöver öka möjligheterna att självfinansiera nya investeringar och en över-
syn görs därför av innehav av fastigheter och aktier. Här kan nämnas Resedan 9 
och 11 samt aktierna i Bixia. 

Resedan 9 och 11
Värdering behöver göras på båda fastigheterna för att säkerställa ett marknadsvär-
de. 

Resedan 9 – Hälsocentral
Fastigheten är bebyggd med en hälsocentral som är till sin helhet uthyrd till lands-
tinget. 

Borgensförbindelse: 55 Mkr
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Fastighetsarea 2019-08-01 8 429 m2
Bruttoarea (BTA) 2019-08-01 2 729 m2
Lokalarea (LOA) 2019-08-01 2 599 m2
Uthyrd area (LOA) 2019-08-01 2 472 m2

EKONOMI – RESEDAN 9

Redovisade siffror exkl moms Tkr
Anskaffningsvärde 61 930
Restvärde 2017-12-31 50 540
Avskrivning per månad      217
Beräknat restvärde 2018-12-31 47 936
Hyresintäkt/kvartal 2019-08-01   1 180

RESULTAT JAN – DEC 2018 – RESEDAN 9

Intäkter - 4 673 248
Driftskostnader      309 929
Avskrivningar   2 603 223
Ränta      559 290
Borgensavgift      320 353
Bolagsgemensamt      254 081
Totalt -    626 372

RESULTAT 2014 – 2019 – RESEDAN 9

2018 626 372
2017 566 596
2016 621 874
2015 795 575
2014 536 007

Resedan 11- obyggd fastighet
Fastigheten belastas i dagsläget inte av upplåtelser, servitut, ledningsrätter eller GA. 

Värde i anläggningsregister 2018-12-31 2 235 000 kr. 

Borgensförbindelse: Ingen borgensförbindelse tecknad

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2019-08-14 § 79. 

Bolagetsbedömning
I och med i beslutsförslaget nämnda kommande försäljningar skulle bolaget föränd-
ra sin låneskuld och kommunens borgensförbindelse skulle upphöra för dessa ob-
jekt. Bolaget bedöms då också ges möjlighet att göra nödvändiga investeringar i si-
na kärnverksamheter. Behövs nya borgensförbindelser för nya investeringar ska 
särskild framställan göras till kommunfullmäktige för vart och ett av dessa.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Lars Ljung (S) yrkar bifall till bolagets begäran med tillägg att bolaget ska uppmanas 
att försäljningen ska kopplas till byggnation av hyresrätter i likhet med tidigare för-
säljning i området.

Carl Malgerud (M) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar bifall till bolagets begäran.

Ordföranden konstaterar att det finns bifallsförslag samt tilläggsyrkande vilket ska 
ställas under proposition.

Proposition – tillägg
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder tilläggsyr-
kandet.

Bolaget ska därmed uppmanas att försäljningen ska kopplas till byggnation av hy-
resrätter.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 79 Dnr 2019/49 BEAB

Fastigheter och aktieinnehav som kan avyttras för att 
stärka Borgholm Energis ekonomi

Beslut
Styrelsen beslutar

Att förslår kommunfullmäktige godkänna att Borgholm Energi AB försäljer:

1. Fastigheten Resedan 9, med ett bokfört restvärde om 47 936 tkr 
2. Fastigheten Resedan 11, med bokfört värde om 2 235 tkr
3. Hela aktieinnehavet (11 038 aktier) i Bixia AB med ett bokfört värde om 

2 977 tkr

Ärendebeskrivning

Utmaningar inom elmarknaden
Elmarknaden står inför omfattande utmaningar: 

 Tunga investeringar i digitalisering och automatisering. 
 Ökad konkurrens genom nya aktörer vilket innebär ökade kundrörelser. 
 Införandet av elhandlarcentrisk modell (ECM), där lönsamma 

anvisningskunder försvinner, torde innebära att intjäningen och därmed 
lönsamheten för elhandlarna minskar. 

 Ökade investeringar i elnäten för att klara nya mätarkrav och att hantera 
fler elproduktionsanläggningar hos slutkunderna.

 Införandet av ECM innebär att nätägarnas kundkontakter begränsas starkt. I 
princip ska kunder alltid kontakta valt elhandelsföretag.

Bolagets investeringsbehov
De kommande åren ställs Borgholm Energi inför stora investeringsprojekt inom 
kärnverksamheterna Elnät, Fjärrvärme och Vatten och Avlopp. 

Här kan nämnas investering i nya elmätare, utbyggnad av VA-nätet och kapaciteten 
i reningsverk.
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Bolagens ekonomiska förutsättningar
Borgholm Energi hade i augusti 2019 en låneportfölj som uppgår till 492 493 556 
kr. Kommunal borgen finns om 551 500 000 kr varav 486 618 556 kr är utnyttjade. 
Soliditeten uppgår till 12,1 procent (2018). 

Investeringsvolymen för kärnverksamheter bedöms de kommande fyra åren 
uppgå till 400 – 500 mkr. Av den volymen kan BEAB i dagsläget självfinansiera cirka 
120 mkr (30 mkr/år).

Även Borgholms kommun står inför en del större investeringar, som kan begränsa 
borgensmöjligheterna. Här kan nämnas nybyggnad av skolor, bostäder och 
särskilda boenden. 

Borgholm Energi behöver öka möjligheterna att självfinansiera nya investeringar 
och en översyn görs därför av innehav av fastigheter och aktier. Här kan nämnas 
Resedan 9 och 11 samt aktierna i Bixia. I och med i beslutsförslaget nämnda 
kommande försäljningar skulle bolaget förändra sin låneskuld och kommunens 
borgensförbindelse skulle upphöra för dessa objekt. Bolaget bedöms då också ges 
möjlighet att göra nödvändiga investeringar i sina kärnverksamheter. Behövs nya 
borgensförbindelser för nya investeringar ska särskild framställan göras till 
kommunfullmäktige för vart och ett av dessa.

Resedan 9 och 11
Värdering behöver göras på båda fastigheterna för att säkerställa ett marknads-
värde. 

Resedan 9 - Hälsocentral
Fastigheten är bebyggd med en Hälsocentral som är till sin helhet uthyrd till 
Landstinget. 

Borgensförbindelse: 55 Mkr

Fastighetsarea 2019-08-01 8 429 m2
Bruttoarea (BTA) 2019-08-01 2 729 m2
Lokalarea (LOA) 2019-08-01 2 599 m2
Uthyrd area (LOA) 2019-08-01 2 472 m2
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EKONOMI – RESEDAN 9
Redovisade siffror exkl moms Tkr
Anskaffningsvärde 61 930
Restvärde 2017-12-31 50 540
Avskrivning per månad 217
Beräknat restvärde 2018-12-31 47 936
Hyresintäkt per kvartal 2019-08-01 1 180

Resedan 11- obyggd fastighet
Fastigheten belastas i dagsläget inte av upplåtelser, servitut, ledningsrätter eller GA. 
Värde i anläggningsregister 2018-12-31 2 235 000 kr. 

Borgensförbindelse: Ingen borgensförbindelse tecknad

RESULTAT JAN – DEC 2018 – RESEDAN 9
Intäkter - 4673 248
Driftskostnader 309 929
Avskrivningar 2 603 223
Ränta 559 290
Borgensavgift 320 353
Bolagsgemensamt 254 081
Totalt - 626 372

RESULTAT 2014 – 2019 – RESEDEN 9
2018 626 372
2017 566 596
2016 621 874
2015 795 575
2014 536 007
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Borgholm Energis aktieinnehav i Bixia AB 
Bixia AB är ett elhandelsaktiebolag som ägs av ett antal kommunala energibolag. 
Borgholm Energi AB inträdde som delägare i Östkraft (Bixia) 1 februari 2000 genom 
att apportera in elhandelsrörelsen till Östkraft till ett värde om ca 2,05 Mkr, 
motsvarande 4 100 kunder. Som likvid erhöll Borgholm Energi AB 7 732 
nyemitterade aktier, motsvarande 3 % ägarandel i Östkraft. Emissionen skedde till 
kursen 265 kr per aktie. 

Östkraft åtog sig att köpa tjänster av Borgholm Energi avseende debitering, 
kundtjänst, försäljning och annan administration. Omfattningen av dessa köp 
skulle minst uppgå till 800 000 kr på årsbasis och skulle pågå till minst 2002-12-31. 
Ersättningsnivån ligger idag på mellan 175 – 200 000 kr. 

 Aktieutdelningen, totalt genom åren 2 936 121 kr
 Köp av tjänster, totalt 5 167 638 kr
 Antal aktier innehav, 11 038 aktier
 Borgholm Energis bokförda värde av aktierna 2018, 2 977 000 kr 
 Borgholm Energis andel av eget kapital i Bixia 2018, 9 260 882 kr

Av Borgholms Elnäts 4 628 abonnemang är 3 106 kunder hos Bixia. Dessa kunders 
sammanlagda årsvolym uppgår till 47,6 GWh, och motsvarar 58,6 procent av hela 
nätvolymen. 

De fem största elleverantörerna i vårt elnät är:

Bixia 3 106
E-on 327 
Göta Energi 210
GodEl 210
Kalmar Energi 121

Försäljning av aktierna i Bixia AB
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Bedömningen är att de nya villkoren på elmarknaden, som torde träda ikraft 
halvårsskiftet 2021, kommer att pressa elhandlarna ytterligare och därmed våra 
möjligheter till aktieutdelning från Bixia och tjänsteförsäljning till bolaget. Detta och 
bolagets övriga utmaningar de kommande åren gör det lämpligt att avyttra 
aktierna i Bixia under innevarande år.

Ett inledande möte med Bixia togs den 18 juni. Vid mötet deltog vice VD för 
Tekniska Verken samt Borgholm Energis VD och Styrelseordförande.  Ett nytt möte 
är preliminärt planerat till augusti månad i år.

Förutsättningar för utträde
Enligt aktieägaravtalet i Bixia AB, daterat den 15 april 2016, framgår följande 
avseende utträde:

§ 9. Hembud, värdering av aktie och inlösen mm

9.2. Försäljning, gåva, byte eller annan transaktion, varigenom äganderätt till aktie 
eller till rätt att teckna aktie övergår får ej äga rum utan föregående erbjudande 
om lösen. Detsamma gäller pantsättning av aktie eller teckningsrätt. Undantaget är 
transaktioner inom respektive ägares koncerner. Erbjudande om lösen tillgår så, 
att erbjudande part i skrift till övriga parter anmäler vad som skall överlåtas och 
det pris som önskas. Om part vill lösa vad som erbjudits eller del därav skall 
skriftligt svar användas till erbjudande part inom en månad från det att 
erbjudandet avsänts. 

Önskar fler än en göra gällande lösensrätt skall fördelning ska i proportion till 
tidigare aktieinnehav, varvid eventuella udda poster lottas under medverkan av 
Notarius Publicus. 

9.3. Parterna skall i första hand själva enas om inlösensvärde. Som utgångspunkt för 
beräkningen skall Bolagets verkliga värde användas, varmed avses en 
marknadsvärdering enligt vedertagna värderingsmodeller. Om inlösensvärde av 
någon anledning inte fastställs och inlösen skall ske äger vem som helst av parterna 
för Bolagets räkning begära, att Stockholms Handelskammare utser en auktoriserad 
revisor, som fastställer ett värde på den grund som anges ovan. Om någon part 
menar ett sålunda fastställt värde är oskäligt skall parten hänskjuta tvisten till 
skiljedom eller skriftligen till berörda parter förklara att inlösen inte längre påkallas, 
vilket skall var verkställt innan överlåtelsedagen. Sker inte det, skall inlösen till det 
fastställda värdet tillämpas. 
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Se bilaga, Aktieägaravtal i Bixia AB, 15 april, 2016

En jämförelse av utträde är Växjö Energi AB som utträdde ur Bixia 2014. 
VEAB åtog sig att under en period om fem år inte konkurrera med Bixias 
verksamhet, vare sig direkt eller indirekt. VEAB erhöll ett belopp om 45 Mkr, 
679,74 kr per aktie. Dessutom erhölls 1 Mkr per år under en femårsperiod 
(med konkurrensklausul; under förutsättning att Bixia ska vara anvisad 
leverantör i VEAB:s nät). 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Aktieägaravtal i Bixia AB

Skickas till

Kommunstyrelsen

___________________________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 147

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 147 Dnr 2019/72 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - rådgivande folkomröstning kring Åkerboskolan

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-03-13
- att kommunfullmäktige skall besluta att frågan gällande ombyggnad eller ny-

byggnad av Åkerboskolan ska avgöras efter en rådgivande folkomröstning som 
helst bör hållas i samband med EU-valet i maj.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-04-15 § 72 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 72. 
Tjänsteskrivelse 2019-08-01 med förslag på avslag. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 199.

Bedömning
Åkerboskolan har varit på den politiska agendan i kommunen under flera år. Det 
råder stor enighet om att något måste göras åt skolan då den är i dåligt skick. Dis-
kussionen har gällt om skolan ska rivas och en helt ny skolbyggnad uppföras eller 
om delar av skolan ska renoveras. 

Under debatten om ny- eller ombyggnad av Åkerboskolan har allmänna val hållits. 
De olika partiernas ställningstaganden i frågan var väl kända i valrörelsen. 

Konsekvensanalys
I Sverige tillämpas representativ demokrati. De röstberättigade kommuninvånarna 
röstar in sina företrädare i kommunfullmäktige, vars ställningstaganden förväntas 
spegla majoriteten av de röstberättigade kommuninvånarna. I en fråga som har de-
batterats i en valrörelse är förutsättningarna för att kommunfullmäktiges syn faktiskt 
överensstämmer med de röstberättigade medborgarnas syn extra stor.

Att ordna en folkomröstning i en fråga som engagerar en del av kommunens röst-
berättigade starkt, samtidigt som många av de röstberättigade inte är direkt berör-
da har en särskild problematik. Ska alla i kommunen rösta, och om inte, hur ska de 
som får rösta avgränsas? De demokratiskt valda representanterna för kommun-
invånarna i kommunfullmäktige torde vara bäst skickade för att avgöra denna typ 
av sakfråga. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 147

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 148

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 148 Dnr 2019/73 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - rådgivande folkomröstning om trafikverkets 
2:1-väg på 136:an

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen, som dessutom är överspelad eftersom Trafikverket tagit ett 

nytt beslut i motionens anda.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2019-03-13 
- att frågan om ombyggnationen av väg 136 lyfts till kommunmedborgarna i en

rådgivande folkomröstning i samband med EU-valet i maj.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-04-15 § 73 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 73.
Tjänsteskrivelse 2019-08-01 med förslag på avslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-03 § 200.

Bedömning
Väg 136 är en statlig väg, som Trafikverket har ansvaret för. Medel har anslagits 
för att förbättra väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm. Vissa delar av arbetet, 
främst en förbättrad utfart vid Ekerum, är redan genomfört. Närmast i tur är sträc-
kan Glömminge – Rälla, som berör både Borgholm och Mörbylånga kommuner.

Trafikverket föreslog att sträckan skulle göras om till en så kallad 2+1-väg, med al-
ternerande dubbla filer i den ena körriktningen samt mitträcke på vägen. Syftet var 
att öka framkomligheten och kunna tillåta högre hastigheter. Samråd genomfördes 
om förslaget och flera synpunkter framkom. Trafikverket har efter behandlingen av 
motionen i kommunfullmäktige ändrat sitt beslut och avser inte längre att bygga nå-
gon 2+1-väg. Istället ska vägen förbättras genom bättre men färre utfarter, gång- 
och cykelväg vissa sträckor samt gång- och cykeltunnel under vägen i Rälla. 

Konsekvensanalys
Då Trafikverket beslutat att inte bygga om väg 136 till 2+1-väg är den viktigaste 
punkten i motionen tillgodosedd. Motionen bedöms därför vara överspelad. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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1

Marie-Louise Johansson

Från: Sofie Loirendal <sofie.loirendal@framtidoland.se>
Skickat: den 3 september 2019 12:23
Till: Marie-Louise Johansson
Ämne: Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

Avsägelse  
 
Härmed avsäger jag mig min plats i Borgholms kommunfullmäktige.  
Det är med anledning av den djupa besvikelsen jag känner över den senaste  
fullmäktigeberedningens ledning, arbete och hur den därefter politiskt behandlades.  
Det har tyvärr helt tagit udden och glädjen av mitt politiska engagemang.  
 
Jag vill förtydliga att om man tar på sig ett uppdrag innebär det inte bara att närvara på möten.  
Något jag hoppas att man tänker på nästa gång man tackar ja till ett uppdrag.  
Speciellt en beredning vars syfte är att just att bereda, dvs. att ta fram underlag för ett eller flera 
beslut.  
 
Slutligen vill jag poängtera att jag engagerade mig eller gjorde inte saker för mitt partis bästa  
- utan jag engagerade mig för norra Ölands bästa. Det är därför med sorg jag inser att 
kommunens  
vision numera snarare är en utopi. I alla fall politiskt.  
Prestige och makt är numera viktigare än att nå ett långsiktigt mål tillsammans.  
 
Sofie Loirendal 
Framtid Öland 
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Till 
Kommunfullmäktige Borgholms kommun
Ordf. Eva-Lena Israelsson
Kommunsekr. Marie-Louise Johansson

Borgholm 20190911/Magnus Ståhl

Avsägelse uppdrag

Jag ber med hjälp av detta brev bli entledigad från samtliga mina uppdrag för mitt parti 
inom Borgholms kommuns politiska organisation; ledamot Kommunfullmäktige, 
ordförande Socialnämnden, ledamot Hjälpmedelsnämnden, ledamot 
Samordningsförbundet samt ordförande Valberedningen Borgholms kommun.

Mitt beslut är av personliga skäl.

Dag som ovan

Magnus Ståhl (S)
600707-9350
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-09-27 2019/80 109

 

Handläggare
Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-880 18 marie-louise.johansson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunfullmäktige

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigberedda samt redovisning av ställningstaganden/beslut

Förslag till beslut 
att lägga ställningstaganden avseende följande medborgarförslag som slutligt be-

handlats av nämnd tilll handlingarna:
A. Dnr 2017/253 - Vegansk mat som standard i skolor och förskolor. 

Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 101 – avslår medborgarförslaget då en 
övergång till uteslutande vegansk kost inte motsvarar riktlinjerna i Kostpoli-
cyn. 

B. Dnr 2018/201 – Placera ett utegym i Bäckmanska parken.
Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 102 – beakta medborgarförslagets inten-
tioner i kommande planering för allaktivitetspark i Borgholms stad. Med-
borgarförslaget anses därmed besvarat. 

att lägga redovisningen av inkomna medborgarförslag och motioner som är under 
beredning till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa
1. de motioner som inte har beretts färdigt.
2. beredningen av och nämndernas ställningstagande med anledning av inkomna 
medborgarförslag
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.

Kommunledningskontoret har sammanställt ärendenas beredning i bifogad redovis-
ning.

Jens Odevall Marie-Louise Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunfullmäktige
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1

REDOVISNING AV INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG OCH MOTIONER SOM ÄR UNDER 
BEREDNING

MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag - att kommunen tar över ansvar och skötsel av badbryggor från byalag, 
vägföreningar etc.
(Dnr 2016/131-008)
Clas Asp
Inkom 2016-05-23

Beredning 
KF 2016-06-13 § 112 - tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS för 
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår, avvaktar utredning från Borgholm Energi angående badplatser

Medborgarförslag- Tillbyggnad av befintlig sporthall i Borgholm
(2019/28-008)
Ulrika Alvarmo
Inkom 2019-01-10

Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 28 -överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår

Medborgarförslag- ge alla hushåll i Borgholms kommun varsin miljötratt
(2019/41-008)
Ellinor Jonsson
Inkom 2019-01-21

Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 68 - överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår

Medborgarförslag- Borgholms kommun ska ansöka om att bli en "kranmärkt" organisation
(2019/50-008)
Tommy Lindström
Inkom 2019-02-18

Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 69 - överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår
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Medborgarförslag – Anordna en gång- och cykelväg längs 136:an mellan avfarten Stora Rör 
och Rälla
(2019/88-008)
Johanna L Sohlström
Inkom 2019-04-03

Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 70 - överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
KS 2019-10-22

Medborgarförslag – bygg utegym i Rälla
(2019/127-008)
Stefan Wiberg
Inom 2019-05-29

Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 127 - överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår

Medborgarförslag – öppna allmänna baden för hundar kvällstid
(2019/151-008)
Kicki Falck
Inkom 2019-08-20

Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 147 - överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår

Medborgarförslag – fler toaletter i Borgholm, parken vid turistbyrån
(2019/159-008)
Anne och Kjell Gerdin
Inkom 2019-07-04

Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 148 – överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår

Medborgarförslag – Ölandskort för folkbokförda i kommunen
(2019/175-008)
Anki Arfvidsson
Inkom 2019-08-20

Kommunfullmäktige 2019-10-21
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MOTIONER

Motion - Ny sporthall i Borgholm
(Dnr 2018/49-109)
Ilko Corkovic S
Inkom 2018-01-17

Kommunfullmäktige 2018-02-19 § 42 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2018-03-05 – lämnat för tjänsteskrivelse

Motion - omarbetning av taxor för markhyra i kommunens hamnar
(Dnr 2018/194-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2018-08-17

Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 166 - lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2018-09-04 – lämnat för tjänsteskrivelse

Motion - verka för flytt av turistbyråverksamheten till busstationen
(Dnr 2018/195-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2018-08-17

Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 167- lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2018-09-04 – lämnat för tjänsteskrivelse

Motion - skapa företagsbyar i Borgholms kommun
(Dnr 2018/293-109)
Marwin Johansson och Arne Sjögren KD
Inkom 2018-12-28 

Kommunfullmäktige 2019-01-21 § 4- överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2019-01-24 – lämnat för tjänsteskrivelse
Beredning pågår

Motion - Borgholms kommun bör tillhandahålla gratis påsar till hushållen för vanligt avfall
(Dnr 2019/71-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-03-14

Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 71 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen 2019-10-22

Motion - förslag om en rådgivande folkomröstning kring Åkerboskolan
(Dnr 2019/72-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-03-14
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Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 72 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige 2019-10-21

Motion - förslag om en rådgivande folkomröstning om trafikverkets 2:1 väg på 136:an
(Dnr 2019/73-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-03-14

Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 73 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige 2019-10-21

Motion – inför generellt tiggeriförbud i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i 
Borgholms kommun
(Dnr 2019/147-109)
Sverigedemokraterna 
inkom 2019-06-19

Kommunfullmäktige - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår

Motion – införande av begränsat tiggeriförbud
(Dnr 2019/169-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-08-12

Kommunfullmäktige 109-08-19 § 150 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår

Motion – översyn av delegationsregler
(Dnr 2019/170-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-08-12

Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 151 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
2019-08-28 - lämnat för tjänsteskrivelse

Motion – införande av tillståndsplikt för tiggeri på offentlig plats
(Dnr 2019/171-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-08-12

Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 152 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
Beredning pågår
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Motion – förvärv av och uppförande av trygghetsboende på f d Solkattentomten i Borgholm
(Dnr 2019/163-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-09-17

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Motion – översyn av regelverket för den kommunala biståndsbedömningen
(Dnr 2019/195-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-09-24

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Motion – samlingslokal vid Torget i Borgholm för unga och gamla
(Dnr 2019/199-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-09-30

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Motion – ledarskapsutbildning för ungdomar
(Dnr 2019/206-109)
Marcel van Luijn M
Inkom 2019-10-04

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Motion – investeringsbidrag till föreningar
(Dnr 2019/207-109)
Marcel van Luijn M
Inkom 2019-10-04

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Motion – återställande av brunn samt översyn av torgbeläggningen med mera
(Dnr 2019/210-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-10-10

Kommunfullmäktige 2019-10-21
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-09-27 2019/198 006

 

Handläggare
Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-880 18 marie-louise.johansson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunfullmäktige

Förslag på sammanträdesdagar 2020

Förslag till beslut 
att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för 2020.

Ärendebeskrivning
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrel-
sens arbetsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträdena

Bedömning
Då upplägget av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden 
för 2019 har fungerat bra både för ekonomiavdelningens ekonomiska redo-vis-
ningar och kommunledningskontorets arbete med flödet i besluten kan samma 
upplägg användas även 2020.

Kommunledningskontoret
 

Jens Odevall Marie-Louise Johansson
kommunchef Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunsekreteraren
Evenemangskalendern
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SAMMANTRÄDESTIDER 2020
Nämnd/styrelse Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 20 10 16 20 18 15 17 14 19 16 7
Måndag kl 18:00

Kommunstyrelsen 28 25 24 28 26 23 25 22 20 24 15
Tisdag kl 09:00 
KS arbetsutskott  beslut 14 4 3 7 5 2 11 1 6 3 1
Tisdag kl 08:30 besök/beslut 21 11 10 14 12 9 18 8 13 10 8

KS Kultur-o fritidsutskott
Fredag 09:00

Socialnämnden
Onsdag 13:00

SN arbetsutskott
Onsdag 13:00

SN arbetsutskott IFO
Onsdag 13:00

Utbildningsnämnden
Onsdag kl 13:00
UN arbetsutskott
Onsdag 13:00

Miljö- och byggnadsn. 23
Torsdag kl 09:00 

Miljö- o byggnadsn au 9
Torsdag kl 09:30.
Besiktningsresor 09.00
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Granskning av planering och styrning av hemtjänsten inom äldreomsorgen 
 

 

 

Granskning av 

planering och styrning 

av hemtjänsten 

(ordinärt boende) inom 

äldreomsorgen 
 

Bogholms kommun 

Oktober 2019 

Tommy Nyberg 

Elin Freeman 
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Sammanfattning 
Mot bakgrund av socialnämndens ekonomiska situation har revisorerna utifrån en 
bedömning av risk och väsentlighet funnit det angeläget att granska 
hemtjänstverksamheten inom äldreomsorgen, då verksamhetens kostnader är relativt 
höga jämfört med strukturellt liknande kommuner. 

Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig långsiktig, effektiv styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten? 

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden delvis säkerställer en 
ändamålsenlig uppföljning, styrning och ledning av hemtjänstverksamheten. 

Vi grundar vår bedömning på att det idag skapats rutiner för styrning ledning och 
uppföljning. Det finns ett utvecklat egenkontrollssystem där enhetschefer är delaktiga i 
denna kontroll. Vidare följs ekonomi regelbundet upp och det finns en delaktighet hos 
enhetschefer i både prognosarbete och åtgärdsplaner. Vi ser att det skett en stark 
utveckling på dessa områden. Inom enskilda områden på myndighetsområdet kan 
tydligare uppföljning göras. Speciellt ser vi det som viktigt att följa upp om ärenden följs 
upp regelbundet av handläggare. Förvaltningen bör också ha en långsiktig planering av 
hemtjänsten inom äldreomsorgen.  

 

1.1. Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Det finns riktlinjer, rutiner och 
tillhörande system för hur styrning, 
ledning och uppföljning ska 
fungera i samtliga led från 
nämnden till utförare. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns 
riktlinjer, rutiner och 
tillhörande system för 
hur styrning, ledning 
och uppföljning ska 
fungera i samtliga led 
från nämnden till 
utförare. Vi grundar vår 
bedömning på att det 
har gjorts ett gediget 
arbete med 
processkartläggning 
samt upprättande och 
revidering av riktlinjer 
och rutiner som rör 
granskningsområdet.  
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Det sker en strukturerad 
uppföljning och kontroll av ekonomi 
och kvalitet inom hemtjänsten. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det sker 
en strukturerad 
uppföljning och kontroll 
av ekonomi och kvalitet 
inom hemtjänsten. Vi 
grundar vår bedömning 
på att det är tydliggjort 
vilket ansvar som 
enhetscheferna har 
både vad gäller 
uppföljning av ekonomi 
samt uppföljning av 
verksamheten. 
Dessutom finns ett krav 
på åtgärdsplaner om det 
finns avvikelser i det 
prognosticerade 
resultatet. Speciellt 
viktigt ser vi att det finns 
ett egenkontrollsystem 
där samtliga chefer är 
delaktiga. 
 

 

Det finns en tydlig uppföljning av 
myndighetsutövning 
(biståndsbedömning) som utformar 
tydliga insatser till utföraren 

Delvis Uppfyllt 

Vi bedömer att det 
delvis finns en tydlig 
uppföljning av 
myndighetsutövning 
(biståndsbedömning) 
som utformar tydliga 
insatser till utföraren. 
Dels följer man upp 
huruvida beslut har mål 
som är tydliga och 
uppföljningsbara men 
man följer också upp om 
ärenden handläggs 
likvärdigt. Fortfarande 
görs ingen uppföljning 
av om ärenden följs upp 
av handläggaren inom 
ett år.   
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Det finns genomförandeplaner 
inom hemtjänstverksamheten och 
det finns en god kvalitet i dessa 
genomförandeplaner. 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det finns 
genomförandeplaner 
inom 
hemtjänstverksamheten 
men att kvaliteten kan 
förbättras i dessa 
genomförandeplaner. Vi 
grundar vår bedömning 
på att målen är av 
allmängiltig karaktär. 
Genomförandeplanerna 
följs upp i tillräcklig 
utsträckning enligt 
förvaltningens 
egenkontrollarbete. 

 

Det finns en tydlighet hos utföraren 
avseende hur biståndsbesluten 
utförs.   

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det delvis 
finns en tydlighet hos 
utföraren avseende hur 
biståndsbesluten utförs. 
Vi grundar vår 
bedömning på att 
utförande verksamhet 
har teknisk möjlighet att i 
realtid läsa 
genomförandeplaner 
samt dokumentation. 
Detta ser vi som positivt. 
Vår granskning visar 
dock att alla inte läser 
t.ex. genomförande-
planer. Det finns 
introduktionsprogram 
som tar upp detta men 
inga tydliga rutiner för 
vad som skall läsas i 
samband med att man 
utför insatser. Detta ser 
vi som en brist.  
 

 

Det finns en uppföljning av bomtid 
inom hemtjänstverksamheten. Det 
gäller både planerad och icke 
planerad bomtid. 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att det inte 
finns någon systematisk 
uppföljning av bomtid 
inom 
hemtjänstverksamheten. 
Det gäller både 
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planerad och icke 
planerad bomtid. Vi 
grundar vår bedömning 
på att det inte finns 
någon officiell 
uppföljning av bomtid 
som redovisas. 

Det finns en långsiktig planering av 
verksamheten som redovisas och 
följs upp av nämnden. Vår 
granskning inriktar sig främst mot 
personal/schemaplanering inom 
hemtjänsten. 

Ej uppfyllt. 

Vi bedömer att det inte 
finns någon långsiktig 
planering av 
verksamheten som 
redovisas och följs upp 
av nämnden. Vår 
granskning visar att det 
idag inte finns ett arbete 
som innebär att 
långsiktig skriftlig 
redovisning av 
äldreomsorgen sker där 
nämnden involverats.  
Ett visionsarbete för 
Sveriges bästa 
äldreomsorg har dock 
påbörjats i en 
äldreberedning, vilken 
godkändes av 
fullmäktige i augusti 
2019. 
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 Inledning 
2.1. Bakgrund 

Mot bakgrund av socialnämndens ekonomiska situation har revisorerna utifrån en 
bedömning av risk och väsentlighet funnit det angeläget att granska 
hemtjänstverksamheten inom äldreomsorgen, då verksamhetens kostnader är relativt 
höga jämfört med strukturellt liknande kommuner. 

2.2. Syfte och Revisionsfråga 

Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig långsiktig, effektiv styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten? 

2.3. Revisionskriterier 

Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning och livsföring i övrigt. Den enskilda ska genom bistånd tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 
leva ett självständigt liv. Vidare skall kommunen enligt lagen om stöd och service LSS ge 
goda levnadsvillkor till de individer som uppfyller kriterierna för insatser enligt denna 
lagstiftning. 

2.4. Kontrollmål 

 Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för hur styrning, ledning och 
uppföljning ska fungera i samtliga led från nämnden till utförare. 

 Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet inom 
hemtjänsten. 

 Det finns en tydlig uppföljning av myndighetsutövning (biståndsbedömning) som 
utformar tydliga insatser till utföraren. Denna myndighetsutövning innefattar tydliga 
mål samt regelbunden uppföljning av beslut. Uppföljning av myndighetsutövning 
redovisas regelbundet till nämnden 

 Det finns genomförandeplaner inom hemtjänstverksamheten och det finns en god 
kvalitet i dessa genomförandeplaner. 

 Det finns en tydlighet hos utföraren avseende hur biståndsbesluten utförs. 

 Det finns en uppföljning av bomtid inom hemtjänstverksamheten. Det gäller både 
planerad och icke planerad bomtid. 

 Det finns en långsiktig planering av verksamheten som redovisas och följs upp av 
nämnden. Vår granskning inriktar sig främst mot personal/schemaplanering inom 
hemtjänsten. 
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2.5. Avgränsning och metod 

Granskningen avgränsas till socialnämndens ansvar avseende hemtjänst inom 
äldreomsorgen. Dokumentgranskning har genomförts av för granskningen relevanta mål, 
riktlinjer och rutiner. Även internkontrollplanen har granskats. I granskningen har även en 
genomgång av socialnämndens protokoll gjorts avseende år 2018. Vidare har även en 
ärendegenomgång av tio ärenden gjorts avseende hemtjänsten. 

Intervjuer har genomförts med socialchef, verksamhetschef, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, socialt ansvarig samordnare, ekonomer, socialnämndens arbetsutskott, 
biståndshandläggare, planerare, undersköterskor, enhetschefer, sjuksköterskor, 
arbetsterapeut, sjukgymnast samt medicinskt ansvarig över rehab.  

Rapporten har sakavstämts av socialchefen. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

3.1. Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för hur styrning, 
ledning och uppföljning ska fungera i samtliga led från nämnden till 
utförare. 

3.1.1. Iakttagelser 

Förvaltningens riktlinjer och rutiner finns samlade i kvalitetsledningssystemet, benämnt 
Q:et. Det finns en processkarta för hemtjänsten som innehåller riktlinjer och rutiner för 
samtliga steg i processen från ansökan till avslut. Det finns även en processkarta för 
biståndshandläggare SoL inom äldreomsorgen samt att det pågår ett arbete med att 
slutföra en processkarta för rehabprocessen. I Q:et finns ett stort antal rutiner och riktlinjer 
som rör granskningsområdet. Exempel på riktlinjer och rutiner som finns är 
Dokumentation – händelse av betydelse, Riktlinjer för biståndshandläggning inom 

äldreomsorgen och Genomförandeplan. Av försättsbladet framgår vilket lagrum, ansvarig 
för dokumentet, vilken funktion som fastställt rutinen samt datum för nästa revidering. Nya 
riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen har fastställts under våren 2019. 
Handläggarna har, enligt intervjuerna, varit delaktiga i arbetet med att utforma riktlinjerna. 
 
Av intervjuerna framgår att Q:et kan upplevas svårmanövrerat samt att det finns en 
ovetskap om vad som finns på Q:et. Den socialt ansvarige samordnaren informerar 
enhetscheferna via mail när ny rutin/riktlinje har skapats eller reviderats. Av intervjuerna 
framgår att kommunen ska lansera en ny intranätsida under hösten. Alla rutiner och 
riktlinjer kommer att etikett-märkas med sökord för att underlätta sökbarheten. Enligt de 
intervjuade framgår att den främsta anledningen till varför Q:et inte används är tidsbrist. 
Inom hemtjänsten framgår att scheman är snäva. Det finns inga luckor i schemat och det 
finns därmed ingen tid till att läsa den information som finns att tillgå i Q:et.    
 
Det finns en riskbedömningsmall för år 2019 på socialnämndsnivå med framtagna risker. 
Riskbedömning där sannolikhet och risk bedöms görs enligt intervjuerna på 
arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med chef och medarbetare. De risker som ska 
beaktas enligt riskbedömningsmallen för år 2019 är exempelvis att det inte finns 
enhetlighet i bedömningar, för mycket insatser beviljas för att ”säkra upp”, att insats inte 

utförs enligt beslut/ordinationer samt följs eller att uppföljning inte sker enligt den frekvens 
och omfattning som ärendet kräver. Kopplat till riskbedömningen finns en funktion i 
kvalitetsledningssystemet som benämns Planera kvalitetsarbetet 2019 där egenkontroller 
kopplas till riskerna i socialtjänstens huvudaktiviteter. 
 
Vi har tagit del av målstyrningsdokumentet för socialnämnden för år 2019. Dokumentet 
anger kommunfullmäktiges mål, nämndens mål samt de nyckeltal och aktiviteter som 
planeras för att nå respektive mål. Det framgår av intervjuerna att årets nyckeltal och 
indikationer till viss del är kvalitetsmått som hanteras i egenkontrollsystemet. Exempel på 
nyckeltal som är angivna i målstyrningen för år 2019 är att andelen upprättade 
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genomförandeplaner innehållande mätbara mål ska uppgå till 100 %, uppföljning av 
genomförandeplaner ska ske minst var sjätte månad och att den totala sjukfrånvaron ej 
ska överstiga 6 %.  
 
3.1.2. Bedömning 

Uppfyllt.  

Vi bedömer att det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för hur styrning, ledning 
och uppföljning ska fungera i samtliga led från nämnden till utförare. Vi grundar vår 
bedömning på att det har gjorts ett gediget arbete med processkartläggning samt 
upprättande och revidering av riktlinjer och rutiner som rör granskningsområdet.  

3.2. Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och 
kvalitet inom hemtjänsten. 

3.2.1. Iakttagelser 

Vi har tagit del av en rad egenkontroller som har utförts och dokumenterats för första 
tertialet för år 2019. Exempel på egenkontroller som har utförts avser huruvida ärenden 
handläggs likvärdigt inom hemtjänsten. För att kunna besvara frågan har en rad punkter 
kontrollerats, bl.a. om utredningen ger tillräckligt underlag för det fattade beslutet (delvis 
uppfyllt) och om det finns tydliga mål angivet vid beslut av insatser (ej uppfyllt). 
Egenkontrollerna utförs genom kollegial journalgranskning tillsammans där chef 
biståndshandläggare och kvalitetsenhet i minst hälften av journalerna, andra hälften utförs 
av enhetschef tillsammans med dokumentationsombud. Intentionen är att framgent även 
utföra journalgranskning tillsammans med respektive arbetsgrupp på APT för ett ökat 
kvalitetsmedvetande och samsyn i hela organisationen. 

En annan egenkontroll som vi har tagit del av är huruvida det finns jämlikhet i 
insatser/verkställighet. I egenkontrollen ingår bl.a. att kontrollera hur stor andel ärenden 
som har en genomförandeplan, om genomförandeplanen har upprättats inom 14 dagar 
efter att verkställighet inletts och om målen i genomförandeplanen är mätbara. . 
Resultatet av egenkontrollen för första tertialet för år 2019 visar att det finns 
förbättringsområden gällande att förtydliga målen så att de blir mätbara samt att 
dokumentera hur brukarna har varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen. 
Kontrollen visar att genomförandeplanerna inte alltid upprättas inom 14 dagar. I 
egenkontrollen granskas fyra journaler av respektive hemtjänstenhet, dvs 28 journaler 
totalt för ordinärt boende.  

Resultatet av egenkontrollen för första tertialet för år 2019 visar att de olika nyckeltalen 
följs upp per tertial. Som exempel kan nämnas att för ordinärt boende var utfallet 51,43 % 
för genomförandeplaner innehållande mätbara mål under perioden januari- april 2019. 
När det gäller sjukfrånvaro var utfallet för ordinärt boende 10,48% för samma period. 
Antalet genomförandeplaner samt tillhörande dokumentation visar på tillfredsställande 
resultat.  

Samtliga egenkontroller redovisas årligen i patientsäkerhetsberättelsen och 
kvalitetsberättelsen. 
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Enligt intervjuerna framgår att sjukfrånvaron mäts, analyseras och åtgärdsplaneras i både 
internkontrollplanen och i målstyrningen. I målstyrningen åligger det varje enhetschef att 
för respektive enhet månadsvis följa upp och rapportera sjukfrånvaron på enhetsnivå. 
Analysen sker dock enbart tertialsvis. Analysen ska innehålla planerade åtgärder om 
sjukfrånvaron närmar sig, eller överstiger målvärdet på 6 % total sjukfrånvaro. 
Verksamhetschef sammanställer den verksamhetsövergripande analysen med eventuella 
verksamhetsövergripande åtgärder efter inrapportering och analys av enhetschefer. 
Därefter sker detsamma på förvaltningsnivå där socialchef efter förvaltningsövergripande 
analys och beslut om eventuellt ytterligare förvaltningsövergripande åtgärder 
återrapporterar till nämnden. Nämnden får således resultat, analys och eventuella 
åtgärdsplaner redovisat varje tertial. Sjukfrånvaron för ordinärt boende uppgick till 10,48 
% för perioden januari – augusti 2019.  
Enligt socialnämndens sammanträdesprotokoll 2019-01-30, § 7, ska budgetuppföljning 
från och med 2019 kompletteras med bilaga där varje enhet redovisar sitt resultat, detta 
för att tydliggöra vart underskotten finns. Nytt för år 2019 är även att enhetscheferna ska 
göra sina egna prognoser vid varje budgetuppföljning. Förvaltningens ska även arbeta 
med att minska sjukfrånvaron.  

Av intervjuerna framgår att förvaltningen tillämpar månatlig uppföljning av både ekonomi 
och mål. Enhetscheferna rapporterar till verksamhetschef som sammanställer 
uppföljningen för verksamhetsområdet och rapporterar vidare till förvaltningschef. 
Förvaltningschef sammanställer uppföljningen på förvaltningsnivå och presenterar för 
nämnden.  

Enhetscheferna får underlag till budgetuppföljningen i Stratsys. Underlagen läggs in av 
ekonomen. Enhetschefer, verksamhetschef och ekonomer arbetar tillsammans i 
workshops för att få hjälp och stöd samt diskutera uppföljning, analys och prognos. Enligt 
intervjuerna är det främst prognos som diskuteras, då detta område upplevs som svårast 
för enhetscheferna. Workshopträffarna upplevs som ett effektivt arbetssätt. 
Enhetscheferna diskuterar och drar nytta av varandras kunskap och erfarenheter 
samtidigt som de minimerar mötestiderna för ekonomerna. Enhetschefer som behöver 
mer stöd kan boka in enskilda möten med ekonom. De enhetschefer som vi har intervjuat 
upplever att de får bra stöd från ekonomerna. De enhetschefer som har en fungerande 
verksamhet med god ekonomi behöver inte närvara. Det framgår även av intervjuerna att 
restiden kan vara en bidragande faktor till huruvida enhetscheferna närvarar vid 
workshopträffarna. Avståndet från norra Öland till förvaltningskontoret är ca fyra mil enkel 
resa. Vidare framgår av intervjuerna att den ekonomiska kunskapen och intresset varierar 
bland enhetscheferna.  

Av intervjuerna framgår att planering och schemaläggning av personal är oerhört viktigt. 
Det framgår att de enheter som inte har god planering framåt får ofta negativa avvikelser 
eftersom resursfördelningen korrigeras vid månadens slut. Om en enhet använder fler 
timmar än faktiskt beviljade timmar får enheten negativa avvikelser. Om exempelvis en 
brukare med mycket insatser avlider är det viktigt att snabbt ställa om personalen för att 
undvika negativa avvikelser. De intervjuade uppger att det är tämligen lätt att anpassa 
scheman inom den egna enheten. Det finns däremot inget fungerande system med att 
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fördela personal mellan exempelvis norra och mellersta enheten. Enhetscheferna fördelar 
främst personalen inom sitt eget område och inom områdets särskilda boende.  

Varje enhetschef ansvarar för att ta fram en uppföljning med tillhörande analys och 
prognos för helåret. Av uppföljningen framgår antal beslutade timmar jämfört med antal 
utförda timmar samt restid och kringtid. Uppgifter och analys avseende sjukfrånvaro ska 
framgå av uppföljningen. Av intervjuerna framgår att prognoserna är av varierad kvalitet. 
Enligt ekonom är prognossäkerheten för verksamheten som helhet god hittills för år 2019. 
Det framgår av intervjuerna att nämnden har varit tydlig med att de vill ha månatlig 
ekonomisk uppföljning som innehåller både prognos och åtgärder vid underskott. Varje 
tertial redovisas även måluppföljningen för nämnden. Av nämndens 
sammanträdesprotokoll framgår att budgetuppföljning presenteras för nämnden 
månatligen. Underskott, avvikelser och analys framgår av protokollen. Enligt första 
tertialbokslutet som presenterades för nämnden 2019-05-29, §54 framgår att hemtjänsten 
prognosticerar en budget i balans för år 2019. Det framgår att resultatet hade varit bättre 
om sjuklönekostnaderna minskade samt om omfördelningen av resurser hade varit 
effektivare.  

De enheter som redovisar underskott har krav på sig att se över sin verksamhet och ta 
fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. Det kan t.ex. vara åtgärder för att 
minska sjukfrånvaron. Vi har tagit del av uppföljning som redovisats för nämnden som 
avser maj 2019 och augusti 2019. I uppföljningen som avser maj anges att 
schemajusteringar ska göras för att i så stor utsträckning som möjligt matcha 
personalresurser med behovet av hemtjänsttimmar. Om hemtjänsttimmarna minskar 
under en period används ”resurspass” i schemaläggningen. Medarbetarna kan på dessa 

pass bokas på andra verksamheter med större behov och därmed inte belasta enhetens 
ekonomi. Enligt den ekonomiska redovisningen i uppföljningen som avsåg maj 2019 
redovisade hemtjänstverksamheten en positiv avvikelse av periodens utfall gentemot 
budget med 151 tkr. Hemtjänst Böda samt Källa/Persnäs hade negativa avvikelser med  
228 tkr respektive 225 tkr medan Centrum Söder redovisade ett budgetöverskott med 504 
tkr.  

Av nämndens sammanträdesprotokoll framgår att budgetuppföljning presenteras för 
nämnden månatligen. Underskott, avvikelser och analys framgår av protokollen. Enligt 
första tertialbokslutet som presenterades för nämnden 2019-05-29, § 54 framgår att 
hemtjänsten prognosticerar en budget i balans för år 2019. Det framgår att resultatet hade 
varit bättre om sjuklönekostnaderna minskade samt om omfördelningen av resurser hade 
varit effektivare. Detta har man i senare prognoser reviderat.  

I uppföljningen som avser augusti 2019 uppgår den samlade avvikelsen gentemot budget 
för hemtjänstverksamheten till -2 295 tkr. Samtliga hemtjänstområden med undantag för 
Centrum Söder visar negativa avvikelser. Den samlade årsprognosen för år 2019 för 
hemtjänstverksamheten uppgår till -1 418 tkr. Enligt delårsuppföljningen för ordinärt 
boende 2019 sker en organisationsförändring från 1 september 2019 med syfte att 
effektivisera planeringen och skapa bra samarbete mellan chef och samordnare.  
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Det framgår av intervjuerna att nämnden har varit tydlig med att de vill ha månatlig 
ekonomisk uppföljning som innehåller både prognos och åtgärder vid underskott. Varje 
tertial redovisas även måluppföljningen för nämnden.   

Av intervjuerna framgår att det har skett betydande förändringar inom verksamheten de 
senaste två åren. Det har blivit fler chefer och därav färre medarbetare per chef. Det 
upplevs att cheferna har fått bättre förutsättningar för att kunna ta ansvar för sin budget.  

3.2.2. Bedömning 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet 
inom hemtjänsten. Vi grundar vår bedömning på att det är tydliggjort vilket ansvar som 
enhetscheferna har både vad gäller uppföljning av ekonomi samt uppföljning av 
verksamheten. Dessutom finns ett krav på åtgärdsplaner om det finns avvikelser i det 
prognosticerade resultatet. Speciellt viktigt ser vi att det finns ett egenkontrollsystem där 
samtliga chefer är delaktiga. Det finns anledning att betona att prognosen för året 
reviderats något i senaste budgetuppföljningen. Här bör nämnden och förvaltningen 
diskutera om förbättringar rörande prognossäkerhet bör göras eller om det var enskilda 
omständigheter som föranlett förändring i prognos som måste anses vara betydande.  

3.3. Det finns en tydlig uppföljning av myndighetsutövning 
(biståndsbedömning) som utformar tydliga insatser till utföraren. 
Denna myndighetsutövning innefattar tydliga mål samt regelbunden 
uppföljning av beslut. Uppföljning av myndighetsutövning redovisas 
regelbundet till nämnden 

3.3.1. Iakttagelser 

Av intervjuerna framgår att det är vanligt förekommande inom kommunen att beslut om 
insatser fattas med kort varsel. Det är inte ovanligt att beslut fattas så snabbt som samma 
dag som besök med brukare. Av intervjuerna framgår att det inte är vanligt 
förekommande att rehabteamet utför ADL-bedömningar (aktiviteter i det dagliga livet) som 
grund för biståndsbeslut. Undantag är när ärenden kommer från sjukhuset. I dessa 
ärenden görs gemensamma vårdplaneringar per länk där samtliga professioner deltar 

Enligt de intervjuade är det svårt att ange en standardlängd för beslut. I de ärenden där 
det anses finnas goda förutsättningar till förbättringar sätts beslutet ofta på två månader. 
Ärenden som kommer direkt från regionen sätts som ännu kortare beslut. Dock sätts 
merparten ärenden på 12 månader eller tillsvidare.  

Handläggarna beskriver sin arbetsbörda som rimlig. De uppger sig ansvara för omkring 
100 ärenden vardera. Deras bedömning är att de hinner med att följa upp ärenden.   

Kommunen arbetar efter IBIC (individens behov i centrum). Arbetssättet uppges ge 
tydligare utredningar men att målen i besluten kan bli tydligare och mer individanpassade. 
De intervjuade uppger att målformuleringar är ett utvecklingsområde.  
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Den finns en dokumenterad egenkontroll avseende om ärenden handläggs likvärdigt inom 
hemtjänsten. Egenkontrollen avser tertial 1 år 2019. Enligt uppgift har 4 journaler 
granskats inom ordinärt boende. Helhetsbedömningen, enligt kontrollen, visade att 
ärenden inte handläggs likvärdigt fullt ut. Identifierade förbättringsområden är att förtydliga 
att beslutet är delgivet samt att målformuleringarna behöver förbättras. Verksamheten är 
medveten om vikten av att formulera tydliga mål i beslutet för att i sin tur få till 
genomförandeplaner av god kvalitet. Resultatet från samtliga egenkontroller redovisas till 
nämnden en gång per år. 

Vid tidpunkten för granskningen kontrolleras inte huruvida beslut, från 
biståndshandläggare, följs upp inom ett år. Enligt de intervjuade ska detta ingå i 
egenkontrollen framgent. Av intervjuerna framgår att handläggarna tar del av varandras 
utredningar avseende sjukhushemkomster, då denna uppgift roteras bland handläggarna. 
I övrigt handlägger respektive handläggare sina egna ärenden. Av intervjuerna framgår 
arr handläggarna utförde kollegiegranskning på eget bevåg av beslut i samband med 
införandet av IBIC. Det har inte kommit några uppmaningar från förvaltningsledningen att 
utföra kollegiegranskning.  

  
3.3.2. Bedömning 

Delvis uppfyllt. 

Vi bedömer att det delvis finns en tydlig uppföljning av myndighetsutövning 
(biståndsbedömning) som utformar tydliga insatser till utföraren. Dels följer man upp 
huruvida beslut har mål som är tydliga och uppföljningsbara men man följer också upp om 
ärenden handläggs likvärdigt. Fortfarande görs ingen uppföljning av om ärenden följs upp 
av handläggaren inom ett år.  Enligt de intervjuade ska det läggas till i egenkontrollen från 
2020. Denna kontroll är viktig för att säkerställa att rätt beslut ät fattat. Fel beslut är inte 
bra varken för brukaren eller för nämndens ekonomi. Vi ser detta som ett 
utvecklingsområde.  

3.4. Det finns genomförandeplaner inom hemtjänstverksamheten och det 
finns en god kvalitet i dessa genomförandeplaner. 

3.4.1. Iakttagelser 

De intervjuade uppger att det finns genomförandeplaner i merparten av ärendena, dock 
av mycket varierad kvalitet. Det framgår också att genomförandeplanerna inte alltid är 
uppdaterade enligt plan. Respektive kontaktperson är ansvarig för att 
genomförandeplanerna uppdateras var sjätte månad. 

Enligt de intervjuade följs inte alltid gränsen om 14 dagar för upprättande av 
genomförandeplan. Utföraren upplever att de inte hinner lära känna brukaren i tillräcklig 
utsträckning för att kunna upprätta en genomförandeplan av god kvalitet inom 14 dagar. 
Det framgår att genomförandeplanerna ska skrivas i jag-form för att läsningen ska vara ur 
brukarens perspektiv och underlätta läsningen för brukaren. Det har dock framkommit i 
samband med egenkontrollerna att detta inte alltid tillämpas.  
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Det framgår av intervjuerna att planeraren lägger in en beskrivningstext av ärendet som 
syns i hemtjänstpersonalens telefoner. Denna text är, enligt intervjuerna, orsaken till att 
genomförandeplanerna inte används i någon högre utsträckning. Av intervjuerna 
diskuteras huruvida beskrivningstexten ska tas bort för att öka användandet av 
genomförandeplanerna. Genomförandeplanerna kan läsas via personalens mobiltelefon.  
Ny personal får information om genomförandeplaner i samband med introduktion.  

Av intervjuerna framgår att genomförandeplanernas varierade kvalitet beror på okunskap. 
De intervjuade upplever att det är brist på utbildning i hur en genomförandeplan ska 
skrivas. Personalen har erhållit utbildning hur en genomförandeplan upprättas 
teknikmässigt men inte gällande innehåll och formuleringar. Det har också varit skiftande 
regler gällande vilket pronomen som ska användas vid upprättande av 
genomförandeplan. Det har gått från jag-form till han/hon för att sedan gå tillbaka till jag-
form.  

Förvaltningen följer upp genomförandeplaner regelbundet och gör detta via egenkontroll. 
Det görs på plats tillsammans med enhetschefer och stickprov görs på varje arbetsplats. 
Det sammanvägda resultatet redovisas inom detta område, tillsammans med andra 
egenkontrollområden, till nämnden en gång per år.  

Det framgår av intervjuerna att personalen kan begära schemalagd tid från planeraren för 
att upprätta eller uppdatera genomförandeplaner.  

3.4.2. Bedömningar 

Delvis uppfyllt.  

Vi bedömer att det finns genomförandeplaner inom hemtjänstverksamheten men att 
kvaliteten kan förbättras i dessa genomförandeplaner. Vi grundar vår bedömning på att 
målen är av allmängiltig karaktär. Genomförandeplanerna följs upp i tillräcklig utsträckning 
enligt förvaltningens egenkontrollarbete. Oftast är målen en spegling av målen i 
handläggarens beslut. Börjar man med att få bättre mål i biståndsbesluten kommer 
genomförandeplanerna att bli bättre. Detta har förvaltningen konstaterat i sin bedömning 
och det finns en medvetenhet om att detta är ett område som behöver förbättras.  

Genomförandeplanen är beroende av hur bra biståndsbeslutet är formulerat. Vi 
konstaterar att målen som skickas ut till utförarledet inte är tydliga. Den röda tråden 
saknas därmed och det blir svår för utförarledet att få tydliga genomförandeplaner. Det 
finns därmed också en risk för godtycklighet i utformningen av genomförandeplaner.  

3.5. Det finns en tydlighet hos utföraren avseende hur biståndsbesluten 
utförs. 

3.5.1. Iakttagelser 

Ett beslut fattas av biståndshandläggare. Beslutet går vidare till enhetschef inom 
hemtjänsten. Enhetschef verkställer beslut i ärendehanteringssystemet och ärendet går 
vidare till planeraren. Hemtjänstpersonalen ser respektive ärende i sin mobiltelefon. 
Genomförandeplanen kan nås via mobiltelefonen. Dock uppges det i intervjuer att 
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genomförandeplanerna inte används i särskild hög utsträckning. Det finns en ambition att 
genomförandeplanerna ska vara så tydliga att ny personal ska kunna förstå vad som ska 
utföras hos respektive brukare utan att behöva fråga.  

Varje morgon hålls ett möte där hemtjänstgrupp, enhetschef och planerare träffas för att 
gå igenom dagen. På morgonmötet diskuteras bl.a. nya brukare. Vid en ny beställning 
måste personalen utföra insatserna utan att det finns en genomförandeplan. Personalen 
uppmanas att läsa beställningen där information som exempelvis individens sjukdomsbild 
framgår. Dock finns inte denna information att tillgå från mobilen. Beställningen finns i 
brukarens pärm. Det framgår av intervjuerna att det kan bli diskussioner vad som ska 
utföras hos brukaren innan genomförandeplanen är upprättad eftersom många missar att 
läsa informationen som finns i beställningen. Det är en utmaning och en oro för 
personalen när sjukvården skickar hem vårdtagare med kort varsel. Då förväntas de att 
utan beställning ta hand om en brukare de inte vet något om.  

Vidare framgår av intervjuerna att beställningen från handläggaren kan vara otydlig. Det 
kan exempelvis stå ”stöd med frukost”. Vad det innebär blir en tolkningsfråga.   

Det framgår av intervjuerna att utförarna upplever att det är en hög belastning och en hög 
sjukfrånvaro. Fokus måste enligt flera intervjuer skifta till att arbeta lösningsfokuserat och 
inte stressa.  

Det finns även schemalagda teamträffar som hålls varje vecka där biståndshandläggare, 
enhetschef, planerare, baspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. 
Teamträffarna upplevas fungera bra och är en kvalitetshöjare för verksamheten. Dessa 
teamträffar ger större möjlighet till att ärenden blir tydliga. I samband med oklarheter kan 
individer diskuteras då samtliga professioner är representerade.  

Korrigering av beviljad tid hos brukare sker enbart i de fall där flertalet utförare är överens 
om att tiden hos en viss brukare inte räcker till. Personalen signalerar till planerare. 
Ärendet kan även diskuteras på teamträffarna. Planeraren undersöker ärendet genom att 
kontrollera tidsåtgång hos brukaren för olika utförare. Insatserna korrigeras inte om det 
enbart är en eller ett fåtal av utförarna som upplever tidspress. Enhetschefen undersöker 
varje enskilt ärende innan biståndshandläggare kontaktas.  

Av intervjuerna framgår att den information som ska dokumenteras av 
hemtjänstpersonalen kan förbättras. Den dokumentation som finns är tills största del av 
negativ karaktär, exempelvis att brukare har trillat eller har varit på sjukhus. Det finns 
sällan dokumentation som visar positiva avvikelser, exempelvis att brukaren hade dukat 
fram frukosten själv eller klarat att gå på toaletten på egen hand. Det är inte ovanligt att 
det helt saknas dokumentation i ärenden. Av intervjuerna framgår att det hade underlättat 
handläggarnas uppföljningsarbete om dokumentationen hade varit mer utförlig. 
Egenkontrollsarbetet har granskat dokumentation. Där konstateras att dokumentation är 
tillräcklig för att kunna följa vård och omsorgsförloppet. Den är också skriven med respekt 
för brukaren. Vår aktgenomgång bekräftar dessa iakttagelser 
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3.5.2. Bedömningar 

Delvis uppfyllt. 

Vi bedömer att det delvis finns en tydlighet hos utföraren avseende hur biståndsbesluten 
utförs. Vi grundar vår bedömning på att utförande verksamhet har teknisk möjlighet att i 
realtid läsa genomförandeplaner samt dokumentation. Detta ser vi som positivt. Vår 
granskning visar dock att alla inte läser tex genomförandeplaner. Det finns 
introduktionsprogram som tar upp detta men inga tydliga rutiner för vad som skall läsas i 
samband med att man utför insatser. Detta ser vi som en brist.  

3.6. Det finns en uppföljning av bomtid inom hemtjänstverksamheten. Det 
gäller både planerad och icke planerad bomtid. 

3.6.1. Iakttagelser 

Enligt de intervjuade mäts inte bomtid inom hemtjänsten i kommunen. Förutsättningen för 
att kunna mäta den icke planerade bomtiden finns inom kommunen då varje insats hos 
brukaren är redovisade separat i systemet. Av intervjuerna framgår att bomtid ska 
rapporteras löpande till planeraren. Det förekommer att personalen tar kontakt med 
planeraren för sent om exempelvis tvätt eller avbokning av dusch inte blir av. Planeraren 
har bokat in en annan person som ska hänga upp tvätten senare under dagen. Detta 
besök hade i och med den inställda insatsen kunnat avbokas från schemat. Av 
intervjuerna framgår att de inte känner till några skriftliga riktlinjer eller rutiner som 
behandlar bomtid.  

Det uppges i intervjuerna att om brukare vid upprepade tillfällen tackar nej till insats tar 
planeraren kontakt med handläggaren. Av intervjuerna framgår att nattpatrullen 
dokumenterar sin besök hus brukare väl. Handläggare anger att det finns tillräckligt med 
underlag för att exempelvis kunna ta bort tillsyn på natten i och med att individen alltid 
sover  

Enligt de intervjuade är rutinen avseende planerad bomtid fungerande. Brukare, anhörig 
eller personal tar kontakt med planerare som tar bort insatsen det aktuella tillfället. Dock 
finns ingen officiell mätning av vare sig planerad eller icke planerad bomtid.  

De intervjuade upplever att personalen inom hemtjänsten är duktiga på att informera 
planeraren om brukaren under dagar i följd har klarat av insatser på egen hand. Dock 
framgår att den sociala dokumentationen som finns i systemen är mycket sparsam som 
visar på mönster kring förändringar i de utförda insatserna. Utförligare dokumentation 
hade varit till stor hjälp vid uppföljning av beslut eller enskilda insatser. Det sker viss 
granskning av den sociala dokumentationen inom förvaltningen. Detta görs inom ramen 
för egenkontrollen.  

Av intervjuerna framgår att det finns övertalig personal inom vissa hemtjänstgrupper. Det 
förkommer då att personalen schemalägger sig som resurs och hjälper annan enhet. 
Personalen kan inte på egen hand schemalägga sig på annan enhet utan det är något 
som ombesörjs av planeraren. 
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3.6.2. Bedömningar 

Ej uppfyllt. 

Vi bedömer att det inte finns någon systematisk uppföljning av bomtid inom 
hemtjänstverksamheten. Det gäller både planerad och icke planerad bomtid. Vi grundar 
vår bedömning på att det inte finns någon officiell uppföljning av bomtid som redovisas. 
Vad gäller rutiner kring hantering av bomtid så finns rutiner avseende planerad bomtid. 
Detta fungerar idag tillfredsställande. Dock visar granskningen att icke planerad bomtid 
saknar tydliga rutiner.  

3.7. Det finns en långsiktig planering av verksamheten som redovisas och 
följs upp av nämnden. Vår granskning inriktar sig främst mot 
personal/schemaplanering inom hemtjänsten. 

3.7.1. Iakttagelser 

Det framgår av intervjuerna att hemtjänsten går in i ”Heltid som norm” med start under 

hösten 2019. Förvaltningen har tagit fram en handbok som bl.a. behandlar att 
arbetstagaren är garanterad 90 % inom ordinarie enhet men att resterande 10 % kan 
förläggas på annan enhet. Denna handlingsplan är vid tidpunkten för granskningen inte 
politiskt förankrad. Övrig planering rörande hemtjänstverksamhetens schemaplanering 
finns idag inte.  

Kommunen har inte antagit någon äldreomsorgsplan men enligt de intervjuade finns 
intentioner att påbörja detta arbete. Det finns en grupp, benämnd äldregruppen som 
träffas och bl.a. diskuterar hur de vill att kommunens äldreboenden ska se ut i framtiden. 
Gruppen har också varit på studiebesök till annan kommun.  

Våra intervjuer visar att det finns en medvetenhet om behovet av långsiktig planering 
inom äldreomsorgen. Vi noterar dock att ett långsiktigt arbete med Sveriges bästa 
äldreomsorg påbörjats av politiska företrädare.  

3.7.2. Bedömningar 

Vi bedömer att det inte finns någon långsiktig planering av verksamheten som redovisas 
och följs upp av nämnden. Vår granskning visar att det idag inte finns ett arbete som 
innebär att långsiktig skriftlig redovisning av äldreomsorgen sker där nämnden 
involverats. Det faktum att ett arbete påbörjats i en äldreberedning visar på goda 
intentioner i frågan.  
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