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Till KOMMUNSTYRELSEN

Budgetuppföljning januari 2020

Förslag till beslut 
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter januari 2020.

 Resultatet för kommunen är +2,8 mkr. (Årsprognos +18,0 mkr)
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +1,6 mkr.(Årsprognos +1,2 mkr)
 Likvida medel 10,9 mkr.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen januari 2020. 

Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för 
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning. 

Kommunstyrelsen avvaktar med att tillsätta vakanta tjänster för att få en budget i 
balans.

Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlys-
ning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongssvängningen och 
bli mer kostnadseffektiv. Även mer samverkan med enheten för stöd och arbete på-
går för att minska underskottet.

Även kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar 
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belast-
ningen och de höga personalkostnaderna ses regler och rutiner kring hantering och 
beställning av specialkost över. Arbetet med menyplanering kommer intensifieras 
samt att de rutiner som finns avseende vikarietillsättning kommer ses över.

Lokalvårdsenheten och transportenheten har inlett ett samarbete enheterna emellan 
för att samplanera och minska kostnaderna.
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2 (2)

Utbildningsnämnden Förvaltningen avvaktar ny förvaltningschef presentation av 
åtgärdsplan för en budget i balans. Det har skett förändringar i bidragsramar för 
statsbidraget likvärdig skola, detta innebär att bidragsramen är högre än vad som ti-
digare varit känt och därmed vad förvaltningen har budgeterat för året. Detta ingår 
inte i förvaltningens prognos på helår utan följs upp nästkommande uppföljning.

Socialnämnden kommer att besluta om åtgärder i kommande effektiviseringsplan.

 

Lars-Gunnar Fagerberg Mattias Sundman
Ekonomi och fastighetschef Controller

Skickas till
Nämnderna 
Ekonomiavdelningen
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1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Från och med årsskiftet har IT-avdelningen övergått till Ölands kommunalförbund. 
Kommunen har också tecknat avtal med Mörbylånga om gemensamt dataskyddsombud. 
För att driva uppdraget om ökat samarbete med Mörbylånga har/kommer berörda chefer 
få uppdragsbeskrivningar för att analysera förutsättningarna och komma med förslag på 
hur de precisa lösningarna kan se ut.

De skattetfinansierade verksamheterna inom Borgholm Energi har beslutats flytta till 
kommunstyrelsen från och med mars månad. Budget för dessa verksamheter är från 
januari flyttad till kommunstyrelsen. Flytt av personal kommer att ske i mars.

För övrigt bör nämnas att kommunsekreteraren efter 45 mycket förtjänstfulla år gått i 
pension.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Förvaltningen visar en positiv avvikelse om 0,8 mkr (prognos -4,2 mkr).

Avvikelsen härleds främst till kommunstyrelsen där de medel som riktats till 
socialförvaltningen inte nyttjats för perioden. Medlen förväntas nyttjas under året vilket 
visas i prognosen för helåret. Även bidrag inom kultur och näringsliv som inte betalats ut 
för perioden bidrar till den positiva avvikelsen. Miljöenheten har ingen budget för intäkter 
för perioden men ett utfall. Detta förklarar enhetens positiva budgetavvikelse för 
perioden.

Förvaltningens prognos är exklusive utdelning från Borgholm Energi AB eftersom dessa 
medel är budgeterade för inköp av strategiskt markförvärv.

Den prognostiserade avvikelsen härleds till främst till gata/park där kostnaderna är högre 
än budget. Även hyreskostnaden för Ölands gymnasium är inte budgeterad vilket ger 
kommunstaben en negativ avvikelse. Kostenheten har högre livsmedelskostnader än 
budgeterat samt högre personalkostnader vilket sammantaget bidrar till avvikelsen.
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Kommunens verksamheter

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

Budgetram 2020 165 316 tkr

Ordförande Ilko Corkovic (S)

Förvaltningschef Jens Odevall

 

Analys av verksamheten

Kommunledningsförvaltning

Administrationen och servicecenter fortsätter med att arbeta utifrån givna mål och 
aktiviteter ställda från kommunledningsfullmäktige och kommunchefens vision. Ett 
arbete som gör att arbetsrutiner och arbetssätt ses över och förbättras så att det blir 
tydlighet både inom enheten som ut mot kund. Digitala effektiviseringar pågår ständigt. 
Samarbete med andra enheter  inom förvaltningen pågår.

Fritidsverksamheten har placerats hos kultursamordnaren. Ansvaret för fastigheter 
kopplade till fritid ligger på fastighetsavdelningen. Gränsdragningslista ska upprättas 
mellan fastighet, kultur och fritid samt i förekommande fall utbildningsförvaltningen.

Inom MEX är det stort fokus på omförhandling av markavtal, arrenden, nyttjanderätter 
och tomträtter. Näringslivsenheten håller på att ta fram en handlingsplan för ett bättre 
näringslivsklimat i kommunen.

Detaljplanearbetet löper på med hög intensitet. Ekbacka, Rosenfors och Stora Rör är 
pågående och planprogram för Kv. Strandbo samt detaljplan för villatomter i Kolstad 
39:33 är ute på samråd.

Teknisk service

Arbete med att flytta de skattefinansierade verksamheterna från Borgholm Energi AB till 
Borgholms kommun pågår. Budget för dessa verksamheter är flyttat från januari månad, 
varpå uppföljningen görs på kommunstyrelsen. Personalen kommer att flyttas per mars 
månad.

Ett arbete med att analysera verksamheterna pågår. Det finns stora underhållsbehov i 
hamnarna och på gata park skapas ett planeringsschema för återkommande insatser.

Kost, lokalvård och transport är också med i överflytten till kommunstyrelsen. 
Kostenheten förser kommunens verksamheter med måltider, under januari har införandet 
av 1-2 vegetariska dagar gjorts inom skola och förskola. Flertalet projekt drivs inom 
kostenheten, bland annat fokus egenkontroll och öppen matsal för äldre. 
Lokalvårdsenheten utför samtlig lokalvård i kommunens offentliga lokaler. 
Transportenheten sköter transport av livsmedel och måltider till kommunens 
verksamheter samt posthantering.
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Inköp och avtalstrohet
Nedan visas avtalstroheten för kommunstyrelsen avseende januari 2020, baserat på inköp 
som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av 
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för hela 2019 var 77 % och för januari 
2020 är den 74%. Sett till hela kommunen så var avtalstroheten 72,5 % i januari.

 

Under perioden har inköp gjorts av 117 leverantörer medan 36 är avtalsleverantörer vilket 
motsvarar 31 %.
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Personaluppföljning
Arbetad tid motsvarande årsarbetare under december 2019 är 78,9 årsarbetare, jämfört 
med 45,9 årsarbetare vid samma period föregående år. Ökningen förklaras av beslutad 
omorganisation samt återbesättning av vakanta tjänster.

Arbetad 
tid

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antal 
årsarbetar
e 2018

116,4 74,8 84,2 80,8 87,3 79,4 57,3 64,7 62,9 66,8 65,1 45,9

Antal 
årsarbetar
e 2019

101,3 97,3 102,6 99,2 105,3 93,3 88,3 98,3 107,2 117,1 104,5 78,9

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2019 samt för 2018. Antal 
övertidstimmar för perioden är 16  jämfört med 91 timmar för övertid föregående år.

Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Dec

Övertid 2018 18 25 22 30 17 24 55 27 38 24 29 91

Fyllnadstid 11 2 7 10 4
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Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Dec

2018

Övertid 2019 10 43 47 29 74 45 41 69 13 7 18 16

Fyllnadstid 
2019 9 5 8 9 9 2 4 0

I diagrammet nedan visas den totala sjukfrånvaron. Tabellen som följer visar både den 
totala sjukfrånvaron och korttidsfrånvaron. Sjukfrånvaron går ner något jämfört med 
föregående månader. Trots detta är nivån högre än december 2018, 4,38 jämfört med 
3,71.

Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Total 
sjukfrånvaro 
2018

4,36 6,58 4,42 3,46 2,04 2,67 2,17 2,56 3,97 6,44 4,38 3,71

Total 
sjukfrånvaro 
2019

4,75 4,84 4,11 3,91 4,39 3,48 4,38 5,31 7,18 5,25 6,30 4,38

Korttidsfrånva
ro 2018 3,59 5,18 2,96 1,85 0,82 1,41 0,43 0,81 2,53 2,65 1,42 0,89

Korttidsfrånva
ro 2019 2,04 2,34 1,62 1,02 1,28 1,05 0,47 0,72 2,45 1,31 2,10 1,47
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Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en positiv avvikelse om 0,8 mkr för perioden.

 Kommunstyrelsen uppvisar en positiv avvikelse som härleds till att de medel som 
riktats till socialförvaltningen, 5,5 mkr på helår inte nyttjats för perioden. Medlen 
förväntas nyttjas under året vilket visas i prognosen.

 Kommunstabens avvikelse härleds till att bidrag för krishantering ännu inte 
erhållits samt att kostnader för förvaltningsgemensamt system inte fakturerats för 
perioden. Hänsyn till detta visas i prognosen för helåret.

 Ekonomi och HR-avdelningen har haft lägre kostnader än förväntat under 
perioden vilket förklarar enhetrenas positiva avvikelse.

 Gata/park visar en negativ avvikelse på grund av högre kostnader än budget för 
enhetens olika verksamheter. Anledningen till att hamnverksamheten avviker mot 
budget är lönekostnad som ska belasta projekt framåt.

 Avvikelsen på kostenheten härleds till att livsmedelskostnaderna för månaden har 
varit högre än budgeterad nivå, detta beroende av att priserna ökat i högre takt än 
budget för livsmedel. Ob-kostnaderna har varit högre än budget både inom kost 
och lokalvårdsenheten, vilket härleds till december månads många helgdagar.

 Den positiva budgetavvikelsen på kultur och näringsliv beror på bidrag som inte 
betalats ut under perioden.

 Byggenheten har under perioden inte redovisat intäkter i budgeterad nivå. Detta 
beror på ledigheter under jul och nyår. Ärendeingången är fortsatt hög på 
enheten.

 Miljöenheten har under januari haft intäkter. Budget för detta återfinns längre 
fram, vilket förklarar den positiva avvikelsen för januari.

 Inga kostnader för bostadsanpassningsuppdrag har redovisats för januari månad.

I tabellen nedan listas de bidrag som beslutats eller avtalats. Bidragen delas upp i tre 
kategorier: projekt och bidrag, medfinansiering och allmän 
kulturverksamhet/näringslivsarbete. I tabellen syns budgeterad kostnad och kvarvarande 
budget för 2020.

 

Projekt och bidrag § Budget 2020 (kr)

Ölands skördefest & Öland spirar KSAU 97/18 100 000

Framtid Borgholm (2018-2020) KS 22/18 300 000

IFK Borgholm - Viktoriadagen (årligt) KSAU 126/18 28 000

Bidrag till katthem (årligt) KS 130/14 15 000

Kalmar brottsofferjour (årligt) KSAU 172/15 32 712

Kalmar Ölands nämndemannaförening KSAU 47/16 2 000

Länskommittén Sveriges Nationaldag KSAU 138/18 3 000

Ölands vattenråd 236/15 10 853

Färjelinjen Oskarshamn-Byxelkrok -
 marknadsföringsstöd (2019-2022) Del beslut 235 000

Ölandsglöd (årligen) KF §175/16 10 000

Seniorgruppen - Seniorbroschyr 10 000

Träffpunktsverksamheter i Borgholm (PRO) KS 206/18 25 000

Borgholms jaktvårdskrets (årligt) KSAU 58/19 7 500

Regional samverkan kring ungas uppväxt 
(2020-2022) inkl. lupp KSAU 192/19 36 063
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SmåKom (årligen) KS §89/16 26 718

Energikontor Sydost 20 914

Mountainbikearena KS 189/19 45 000

Totalförsvar Öland KS 295/19 5 000

Bidrag fiber

Summa 912 760

Kvarvarande utrymme budget 525 940

Medfinansiering § Budget 2020 (kr)

Ung företagssamhet i Kalmar län (årligt) KS 201/15 37 500

Kalmarsunds kommissionen (2019-2022) KS 7/19 25 000

Kalmarsund promotion (årligen om inte avtal 
sägs upp) KSAU 299/19 40 000

Kalmar science park 55 000

Summa 157 500

Kvarvarande utrymme budget -14 800

Allmän kulturverksamhet/näringslivsarbete § Budget 2020 (kr)

Driftsbidrag till Folkets hus 253 500

Uppväxlingsprojekt (riktlinje ) KS 171/20 500 000

Summa 753 500

Kvarvarande utrymme budget 0

 

Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan Utfall jan Avvikelse

Total

1000 Kommunfullmä
ktige 673 56 53 2

1010 Kommunstyrels
e 84 287 7 024 6 464 560

1015 Fastigheter -821 301 256 45

1016 Fastighetsfunkt
ion 14 630 1 212 1 206 6

1100 Kommunstab 6 925 463 545 -82

1101 Administration 6 232 498 504 -5

1102 Servicecenter 0 0 0 0

1105 Tillväxtenhet 3 699 303 313 -10

1106 Gata och park 14 200 1 067 1 257 -190

1107 Hamnar 3 410 162 225 -63

1108 Kultur och 8 902 738 480 258
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 Årsbudget Budget jan Utfall jan Avvikelse
näringsliv

1109 Miljöprojekt 1 106 91 60 31

1110 Ekonomiavdeln
ing 7 726 632 534 98

1112 IT- avdelning 0 0 2 -2

1120 HR-avdelning 8 443 691 610 81

1130 Plan- och 
byggenhet 1 070 76 128 -52

1135 Miljöenhet 3 372 540 371 169

1139 Bostadsanpass
ning 1 462 121 22 99

1140 Kostenhet 0 -49 -2 -47

1150 Lokalvård 0 -48 16 -64

1151 Transport 0 1 -20 21

1152 Omlastning 0 -1 10 -11

Summa 165 316 13 878 13 035 843

Prognos
Förvaltningen uppvisar en prognostiserad avvikelse om -4,2 mkr för 2020. Prognosen är 
exklusive utdelning från Borgholm Energi AB eftersom dessa medel är budgeterade för 
inköp av strategiskt markförvärv.

 Kommunfullmäktiges kostnad för arvoden är högre än budget redan under årets 
första månad. Även föregående år var kostnaden högre än budgeterad nivå. 
Därför väntas kostnaderna ge en negativ avvikelse vid årets slut. 

 Kommunstyrelsens avvikelse härleds till kostnad avseende bredband som inte 
finns budgeterad.

 Hyreskostnad för lokaler i Ölands gymnasium och verksamhetsanpassning finns 
inte budgeterad vilket innebär att kommunstaben visar på en negativ prognos vid 
årets slut.

 Inom gata park återfinns kostnader som inte inryms i ramen för 2020. Detta 
väntas ge en negativ budgetavvikelse.

 Miljöenheten förväntas få in mer intäkter än budgeterat samt ha en vakant tjänst 
under del av året.

 Kostenhetens avvikelse härleds till högre personalkostnader än budgeterat samt 
högre livsmedelskostnader.

 Inom lokalvårdsenheten förväntas den negativa avvikelse som uppstått i januari 
inte hämtas in under året.

 De enheter som förväntas ha lägre kostnader under året och bidra till att reducera 
avvikelsen är kultur och näringsliv, ekonomiavdelningen och HR-avdelningen.
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Prognos 

 Årsbudget Årsprognos Budgetavvikelse

Total

1000 Kommunfullmäktige 673 891 -218

1010 Kommunstyrelse 84 287 84 392 -105

1015 Fastigheter -821 -866 45

1016 Fastighetsfunktion 14 630 14 625 6

1100 Kommunstab 6 925 7 611 -686

1101 Administration 6 232 6 237 -5

1102 Servicecenter 0 0 0

1105 Tillväxtenhet 3 699 3 709 -10

1106 Gata och park 14 200 17 200 -3 000

1107 Hamnar 3 410 3 473 -63

1108 Kultur och 
näringsliv 8 902 8 812 90

1109 Miljöprojekt 1 106 1 094 12

1110 Ekonomiavdelning 7 726 7 638 88

1112 IT- avdelning 0 0 0

1120 HR-avdelning 8 443 8 343 100

1130 Plan- och 
byggenhet 1 070 1 070 0

1135 Miljöenhet 3 372 3 173 199

1139 Bostadsanpassning 1 462 1 461 1

1140 Kostenhet 0 598 -598

1150 Lokalvård 0 64 -64

1151 Transport 0 0 0

1152 Omlastning 0 0 0

Summa 165 316 169 525 -4 209

Åtgärder
Kommunstyrelsen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i 
balans.

Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlysning av 
hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongssvängningen och bli mer 
kostnadseffektiv.

Även kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar 
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastningen 
och de höga personalkostnaderna ses regler och rutiner kring hantering och beställning av 
specialkost över. Arbetet med menyplanering kommer intensifieras samt att de rutiner 
som finns avseende vikarietillsättning kommer ses över.

Lokalvårdsenheten och transportenheten har inlett ett samarbete enheterna emellan för att 
samplanera och minska kostnaderna.
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1.3 Förväntad utveckling
Förstudie pågår om nytt särskilt boende om 80 platser på Ekbackaområdet. Kommunen 
kommer under våren ta ställning till vägval; bygga i egen regi, kooperativa hyresrätter 
eller blockhyra av privat ägare och förvaltare. Förstudie om nytt LSS boende i centrala 
Borgholm pågår också.

För att få fler redskap att bli en bättre arbetsplats och få ner sjuktalen kommer vi att söka 
till "sunt arbetsliv".

E-tjänsteplattformen förväntas tas i bruk under februari månad och för att ta vara på 
digitaliseringens möjligheter kommer vi under våren att ge inspiration till våra chefer och 
beslutsfattare med hjälp av SKR.

15



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

Uppföljning januari
Borgholms Kommun  1

Kommunuppföljning
Uppföljning januari

Jan 2020
KS: 2020-02-25 § XXX

16



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

Uppföljning januari
Borgholms Kommun  2

Innehållsförteckning
1 Förvaltningsberättelse..........................................................................3

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling .................................................3

1.2 Händelser av väsentlig betydelse............................................................3

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .............................4

1.4 Förväntad utveckling ...............................................................................7

17



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

Uppföljning januari
Borgholms Kommun  3

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling
Tabellen nedan redovisar utvecklingen genom att aktuellt år och prognos jämförs med 
tidigare års utfall. Väsentliga förändringar innevarande år och långsiktiga 
utvecklingsmönster kommenteras.

Det är befolkningssiffran 1 november 2019 och aktuellt cirkulär fån SKR som ligger till 
grund för prognosen för skatter och bidrag på finansförvaltningen (10 845 personer).

Den generella trenden är att verksamhetens intäkter från Migrationsverket har sjunkit 
mellan åren och så även verksamhetens kostnader som är kopplade till detta. Trenden är 
att integrationsverksamheten har gått från staten till kommunerna. Vilket i sin tur leder till 
högre försörjningskostnader för kommunen.

Årets prognostiserade resultat +18,0 mkr bygger på det budgeterade resultatet +16,8 mkr 
och att nämnder och styrelser når budgetavvikelsen +1,2 mkr.

Under rådande flyktingsituation tog kommunen i slutet av 2015 emot generella 
statsbidrag motsvarande den integrationen. Detta intäktsfördelades sedan under 2016 och  
bidrog till 2016 års goda resultat. Resultatet har påverkat soliditeten positivt från 27 
procent 2015 till 38 procent 2016. Soliditeten har fortsatt att öka och prognosen för 2020 
är 42%.

2017 och 2018 års positiva resultat i kombination med en normal investeringstakt bidrog 
till att möjliggöra 2019 års ökning av investeringar.

Under åren 2017 och 2018 ökade antalet anställda i kommunen med 
integrationsuppdraget för att sedan minska med uppdraget under 2019. När kommunens 
skattefinansierade del går över från bolaget till kommunen så ökar åter antalet anställda i 
kommunen med 52 personer.

 Prognos Utfall

2020 2019 2018 2017 2016

Folkmängd 1 nov 10 845 10 890 10 859 10 860

Kommunal skattesats 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58

Verksamhetens intäkter 96 820 137 527 164 636 191 925 213 827

Verksamhetens kostnader 768 308 779 788 793 172 807 849 773 958

Årets resultat 18 027 4 118 17 608 12 166 67 037

Soliditet 42% 39% 39% 38% 38%

Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelsen 10% 7% 6% 4% 1%

Investeringar (netto) 0 79 967 39 182 46 883 46 239

Självfinansieringsgrad 0,0% 32,8% 132,9% 112,4% 17,6%

Långfristig låneskuld 255 400 255 400 255 400 259 334 259 334

Antal anställda 1 019 979 1 028 1 025 987

 

1.2 Händelser av väsentlig betydelse
För branden på Åkerboskolan har kommunen en ackumulerad fordran på 
försäkringsbolaget Protector. Borgholms kommun befinner sig för närvarande i en 
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juridisk process med försäkringsbolaget eftersom presenterad ersättningsnivå anses för 
låg och löpande a conto betalningar har därmed pausats. Det är framförallt kostnader för 
hyra av paviljonger, pedagogiskt material, arbetade timmar och lokalanpassningar som 
utgör fordran. Fortsatta diskussioner med kommunens jurister fortgår angående 
ersättningsbeloppet från försäkringsbolaget. Bedömningen är att en lösning kan nås först 
till halvårsskiftet 2020.

Fortsatt analys pågår med Migrationsverket om och när eventuella tidigare gjorda 
uppbokningar är utbetalda.

Nedskrivning av bokförda värden för gamla Skogsbrynet 2,5 mkr är upptaget i prognosen 
för finansförvaltningen och i det prognostiserade resultatet för kommunen. Rivningen är 
påbörjad och bedöms vara klar under februari. Saneringskostnader för asbest med mera 
kommer att fördyra rivningen av fastigheten.

Det råder oenighet i Sveriges Riksdag om vilken nivå för välfärdsmiljarderna som ska 
gälla. Varken regeringens eller oppositionspartiernas förslag eller utfästelser i 
januariavtalet ingår i nedan siffror och beräkningar. Om fördelningen ligger fast med 70 
procent till kommunerna så innebär tillskottet motsvara cirka 5,5 mkr.

 

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Kommunens resultat för januari uppgår till +2,8 mkr och den totala budgetavvikelsen är 
+1,6 mkr. Socialnämnden är den nämnd som går med störst negativ budgetavvikelse.

Prognosen för kommunens resultat +18,0 mkr och en budgetavvikelse på +1,2 mkr. 
Flertalet av nämnderna går med en negativ budgetavvikelse och det är endast Slottet och 
finansförvaltningen som går med positiv budgetavvikelse.

Likviditet
Likviditeten per den sista januari var 11 mkr. Höga investeringsnivåer med 
självfinansiering under 2019 har medfört att likviditeten är ansträngd. Kommunen 
avvaktar utbetalningar för nybyggnadsbidrag och bidrag för muddring i Böda och 
Byxelkrok. Ersättningsnivån för Åkerboskolan är för närvarande okänd och avvaktar den 
juridiska processen. Vid beslut om välfärdsmiljarder väntas tillskott på 5,5 mkr under 
våren. Utdelning från Borgholm Energi medför ett positivt tillskott till likviditeten på 
6,9 mkr. Årets största utbetalning, förutom löner, görs i mars när 4,5 procent av alla 
lönesummor betalas till "Individuella pensionsvalet", dvs varje medarbetares val av 
pensionsplacering. Summan uppgår till cirka 15 mkr. Fortsatt höga investeringsnivåer i 
framför allt Byxelkroks hamn och överföring av maskiner/inventarier till Gata/Park under 
våren tär på likviditeten.

Kommunens verksamheter

Inköp och avtalstrohet
Nedan visas avtalstroheten för kommunen avseende januari 2020, baserat på inköp som är 
betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av huvudverksamhet 
samt bidrag. Avtalstroheten för hela 2019 var 77 % och för januari 2020 är den 73%. 
Cirkeldiagrammet nedan visar den totala inköpsvolymen för perioden januari 2020.
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Under perioden har inköp gjorts från totalt 203 leverantörer var av 56 är 
avtalsleverantörer. Sett till antal leverantörer uppgår avtalstroheten endast till 28 %.

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är +0,8 mkr (årsprognos -4,2). Kommunstyrelsen 
genererar ett överskott för de medel som avser heltid som norm och Sveriges bästa 
äldreomsorg som riktats till socialförvaltningen. För helåret 2020 är satsningen 
budgeterad till 5,5 mkr. Budgetavvikelsen för kultur och näringsliv beror på bidrag som 
ännu inte har betalats ut under perioden. Miljöenheten har ingen budget för intäkter under 
januari månad och fakturering har skett tidigare vilket gör att enheten visar en positiv 
avvikelse.

Utbildningsnämndens budgetavvikelse är +0,4 mkr (årsprognos -0,7 mkr). Central 
stödfunktion visar budgetavvikelsen +0,4 mkr. Detta förklaras av att inga större inköp har 
gjorts under månaden. Södra rektorsområdet har haft högre bemanning än budget för att 
täcka ledigheter och ett högre behov av extra stöd -0,2 mkr.

Socialnämndens budgetavvikelse är -0,7 mkr (årsprognos -5,4 mkr). Avvikelsen härleds 
främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa placeringar gällande 
barn och unga samt individer med missbruksproblematik är fortsatt högre än budgeterat.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta härleds avvikelsen till Ranstad, daglig verksamhet 
och Runstens korttidsboende. Gruppbostad Ranstad har brukare med stort vård och 
tillsynsbehov samt att daglig verksamhet bedrivs i bostaden.

Finansförvaltningens budgetavvikelse är +1,0 mkr (årsprognos +11,3 mkr). Överskottet 
på finansförvaltningen förklaras främst av generella statsbidrag och utjämning +0,8 mkr 
och ännu låga pensionskostnader för månaden +0,2 mkr.
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Driftredovisning (tkr)
 Årsbudget Periodens budget Periodens utfall Avvikelse

Total

1 Kommunstyrelsen 165 316 13 878 13 035 843

2 Övriga nämnder 2 185 83 107 -25

3 Borgholms Slott 0 397 231 166

6 Utbildningsnämnd 187 317 15 556 15 206 350

7 Socialnämnd 309 779 25 773 26 519 -746

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 49 58 -9

9 Finansförvaltning -682 036 -56 916 -57 917 1 001

Summa -16 851 -1 181 -2 761 1 581

Prognos
Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till -4,2 mkr. Inom gata och park inryms 
kostnader som är utöver budgeterad ram och som kommer belasta enheten negativt. 
Kostenhetens avvikelse förklaras av högre personalkostnader än budget samt högre 
livsmedelskostnader. Hyreskostnad för hyra av lokaler i Ölands gymnasium om 485 tkr 
samt verksamhetsanpassning om cirka 200 tkr kommer belasta kommunstyrelsen då 
budget saknas för detta.

Utbildningsnämndens prognos för helåret är -0,7 mkr. Avvikelsen på södra 
rektorsområdet består av tjänster utan budget som återfinns på särskolan.

Socialnämndens helårsprognos uppgår till -5,3 mkr. Den prognostiserade avvikelsen 
härleds främst till omsorgen om funktionsnedsatta där gruppbostad Ranstad, daglig 
verksamhet och Runstens korttidsboende förväntas visa negativ avvikelse vid årets slut -
2,0 mkr. Eftersom antalet externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen är 
högre än budgeterat beräknas prognosen visa en negativ avvikelse vid årets slut -3,6 mkr. 
Ökningen av missbruksplaceringar i början av året gör att verksamheten inte beräknas 
hålla budget.

Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +11,3 mkr och består av följande:

 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +12,5 mkr.
 Löneskatt och pensioner +1,7 mkr.
 Avskrivning av skogsbrynet och lägre internränta -2,9 mkr.

Eventuellt nytt tillskott i form generellt statsbidrag är ännu inte inräknade i denna 
prognos.

Prognos driftredovisning (tkr)

 Årsbudget Årsprognos Budgetavvikelse

Total

1 Kommunstyrelsen 165 316 169 525 -4 209

2 Övriga nämnder 2 185 2 210 -25

3 Borgholms Slott 0 -166 166

6 Utbildningsnämnd 187 317 188 028 -711

7 Socialnämnd 309 779 315 128 -5 349

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 588 0

9 Finansförvaltning -682 036 -693 339 11 303

Summa -16 851 -18 027 1 176
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Åtgärder
Kommunstyrelsen avvaktar med att tillsätta vakanta tjänster för att få en budget i balans.

Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlysning av 
hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongssvängningen och bli mer 
kostnadseffektiv. Även mer samverkan med enheten för stöd och arbete pågår för att 
minska underskottet.

Även kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar 
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastningen 
och de höga personalkostnaderna ses regler och rutiner kring hantering och beställning av 
specialkost över. Arbetet med menyplanering kommer intensifieras samt att de rutiner 
som finns avseende vikarietillsättning kommer ses över.

Lokalvårdsenheten och transportenheten har inlett ett samarbete enheterna emellan för att 
samplanera och minska kostnaderna.

Utbildningsnämnden Förvaltningen avvaktar ny förvaltningschef presentation av 
åtgärdsplan för en budget i balans. Det har skett förändringar i bidragsramar för 
statsbidraget likvärdig skola, detta innebär att bidragsramen är högre än vad som tidigare 
varit känt och därmed vad förvaltningen har budgeterat för året. Detta ingår inte i 
förvaltningens prognos på helår utan följs upp nästkommande uppföljning.

Socialnämnden kommer att besluta om åtgärder i kommande effektiviseringsplan.

 

1.4 Förväntad utveckling
Kommunstyrelsen arbetar systematiskt med att uppnå budget i balans.

Analysen pågår av alternativen för nytt särskilt boende på Ekbackaområdet och ett nytt 
LSS boende i centrala Borgholm.

Ökat fokus på kommunens höga sjuktal. I mars månad genomförs ett chefsforum i syfte 
att skapa en hälsofrämjande arbetsplats.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer under våren att inspirera chefer och 
beslutsfattare att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Fortsatt arbete med att energieffektivisera kommunens byggnader. Energideklaration görs 
för samtliga byggnader för att visa vilka åtgärder som behöver vidtas och är mest 
energieffektiva.

Arbetet med att realisera detaljplaner på byggbara tomter pågår.

För att möta kommande och fortsatt höga investeringsnivåer föreslås att nya lån tas upp.

Utbildningsnämnden ser ett ökat behov av att utveckla och jobba med elever som har 
särskilda behov.

Att försätta arbeta med digitaliseringen i pedagogiken och att utveckla elevhälsan ses som 
viktiga fokusområden.

Arbetet med förvaltningens resursfördelningsmodell som pågått i tre år fortsätter under 
2020.

Kommunen fortsätter planarbetet för nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp. 
Upphandling av arkitekttjänst pågår. Målsättning att förfrågningsunderlag för 
entreprenadupphandling ska vara klart innan halvåret 2020.

Socialnämnden och äldreomsorgen kommer inom en femårsperiod att behöva ta hand 
om allt fler äldre över 80 år enligt SCBs prognos. Konsekvensen av fler äldre i en 
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kommun som redan idag har Sveriges äldsta befolkning innebär att behovet av hemtjänst 
och särskilt boende fortsätter att öka. För att möta detta ökade behov jobbar verksamheten 
med effektiviseringar, införande av ny teknik och samlokaliseringen av äldreboende till 
Ekbacka och satsningen på 80 platser i det nya boendet.

Implementering av "Heltid som norm" är snart slutfört i hela förvaltningen vilket gör att 
verksamheterna behöver ställa om till ett nytt arbetssätt med större samverkan enheter 
emellan. För förvaltningen kommer detta att innebära en kostnadsökning.
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Handläggare
Lars Gunnar Fagerberg
Ekonomichef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  lars-gunnar.fagerberg@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Upptagande av lån Kommuninvest

Förslag till beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige att uppta nytt lån på 30 Mkr för finansiering av in-

vesteringsprojektet i Byxelkroks hamn.

att uppdra till ekonomi- och fastighetsavdelningen att föreslå befintliga lån i Kom-
muninvest som kan omvandlas till Gröna lån enligt gällende kriterier. 

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun investerade under 2019 för drygt 80 Mkr genom egen finansie-
ring. Enligt investeringsplanen för 2020 och framåt kommer kommunen även for-
stättningsvis ha stora investeringsbehov i verksamhetsfastigheter som skolor, för-
skolor och äldreboenden med mera. Även fortsatt underhåll och utbyggnad av ham-
nar finns i planen.

För att klara investeringsbehovet under kommande planperiod behöver Borgholms 
kommun ta upp nytt lån i Kommuninvest upp till 30 Mkr. Lånet föreslås till finansie-
ring av den pågående utbyggnaden av Byxelkroks hamn. Lånets amortering kopplas 
till avskrivningstiden för hamnar som uppgår till cirka 50 år.

Kommuninvest erbjuder idag att ta nya lån, samt omvandla befintliga lån, med lägre 
ränta i projekt som 

- Minskar klimatförändringar
- Främjar hållbar miljö
- Skapar klimatanpassningsåtgärder. 

Borgholms kommun och Borgholm Energi har under den senaste 3-årsperioden in-
vesterat i projekt som uppfyller kriterier för Gröna lån, till exempel Hyreshus i Rälla, 
Skogsbrynet Förskola, servicehuset i Böda, avsaltningsverket i Sandvik med mera. 
Även kommande projekt som nya Åkerboskolan, Skogsbrynet etapp2 med mera 
kommer att uppfylla kriterier för Gröna lån.

Beslutsunderlag
Beslutad investeringsbudget 2020
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Bedömning
Kommunens möjlighet till investeringar med egna medel begränsas till avskrivningar 
och resultat. Kommunens kommande investeringar under 2020 överstiger utrymmet 
för egen finansiering. 

Konsekvensanalys
För att finansiera gällande investeringsplan behöver investeringar delfinansieras ge-
nom upptagande av nya lån alternativt att investeringsplanen omprioriteras. På kort 
sikt kommer kommunens checkkredit att behöva nyttjas under mars då inbetalning 
av pensionsavsättningar i det individuella valet på 15,5 Mkr görs.

EKONOMIAVDELNINGEN

Chefens namn. Lars Gunnar Fagerberg
Chefens titel. Ekonomichef

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-21 22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr 2019/238 423 KS

Köp av Skriketorp 2:17

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att föreslå ägaren till fastigheten Skriketorp 2:17, Löttorp att Kommunen köper 

fastigheten för 200 000 kronor.

att uppdra åt Tillväxtenheten att tillsammans  med fastighetsägaren förhandla 
fram förutsättningar kring denna överlåtelse.

Ärendebeskrivning
Ägaren till fastigheten Skriketorp 2:17, Löttorp har inkommit med en förfrågan om 
att Kommunen ska köpa fastigheten. Idag ägs den av Böda-Högby-Källa Socialde-
mokratisk förening. Nyttjandegraden är låg av föreningen som istället ser fastighe-
ten som en möjlighet för Kommunen att utveckla och skapa nya förutsättningar för 
samhället Löttorp tillika norra Öland.

Beslutsunderlag
Detaljplan nummer 189 avseende bl.a. Skriketorp 2:17
Intresseförfrågan om köp av Skriketorp 2:17 inkommen 2019-03-08
Tjänsteskrivelse, 2020-01-15

Bedömning
Fastigheten om 2 600 kvm har tidigare värderats (2017) av Fastighetsbyrån i Löt-
torp till cirka 250 000 kronor. Idag bedöms värdet vara något högre, cirka 300 000 
kronor. Det relativt låga värdet bedöms utifrån att rådande detaljplan ej tillåter fas-
tigheten att verka för bostadsändamål och stämmer därmed inte in på sålda bo-
stadsfastigheter på orten, som ligger högre värderingsmässigt. 

I så fall fordras en beställning politiskt att man omarbetar planen. I dialog med plan- 
och byggavdelningen bedömer man kostnaden för omarbetning av detaljplanen bör 
hamna inom spannet: 250 000 kronor – 350 000 kronor.

Byggnaden på fastigheten är inte lämplig för ombyggnation till flerfamiljshus utan 
det är frågan om att riva befintlig byggnad till uppskattad kostnad om cirka 100 000 
kronor. Total initial investering för kommunen är således cirka 700 000 kronor in-
nan nybyggnation av flerfamiljshus kan påbörjas. Tomtens storlek kan anses be-
gränsande för ett större flerfamiljshus.

Att införskaffa fastigheten i syfte att driva vidare byggnaden som möteslokal/sam-
lingslokal är förenat med nuvarande detaljplan. Behovet av denna typ av möteslo-
kal bedöms dock lågt med tanke på redan befintliga möteslokaler i Löttorp såsom 
bygdegården och centrumhuset.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-21 22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Idag har kommunen planlagd kommunal mark för flerfamiljshus på fastigheten 
Löttorp 3:67>1 om cirka 5 000 m2 (Marknadsvägen). Fastigheten angränsar till 
småindustrier och kan bedömas mindre lämplig för bostadsbebyggelse i jämförelse 
med Skriketorp 2:17.

Skriketorp 2:17 är attraktiv sett till dess läge med direkt närhet till kommunikationer, 
service och skola. I det fall kommunen har en långsiktig ambition att äga och förval-
ta fastigheten för framtida detaljplaneändring bedöms det svårt att finna än mer 
central mark på orten. Finns det dessutom en möjlighet att nyttja byggnaden inom 
den kommunala verksamheten är förvärvet att anses som positivt.

Dagens sammanträde
Carl Malgerud (M) lämnar följande skriftliga protokollsanteckning: 

Beslutsinvändning:

Ärendet avser att förhandla med säljaren om pris och föreslå politiken förvärv av fas-
tigheten.

För att vid detta tillfälle godkänna förvärvet så vill vi att följande kriterier uppfylls:

1. Ärendet ska beredas med totalkostnad för förvärv, rivning av befintlig fastighet 
och kostnad för detaljplan
2. Detaljplane-beslut för byggande av hyresbostäder enligt tidigare beslut ska ingå i 
beslutsärendet
3. Beslut om byggande av hyresbostäder definieras då som det beslut som budgete-
rades 2017

Om dessa kriterier ej uppfylls så riskerar ett ev förvärv att bli prejudicerande mot 
andra föreningar som ev vill avyttra sina fastigheter. I detta fall avses dessutom en 
politisk förening.

Jäv
Ilko Corkovic anmäler jäv och deltar inte i beredning eller beslut. 

Skickas till
Tillväxtenheten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Handläggare
Jens Odevall
Kommunchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  Jens.Odevall@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till [skriv instans här]

Tillbyggnad av Borgholms tennishall för bowls

Förslag till beslut 
att anvisa 3600 tkr för ny bowlshall från investeringsramen för fastigheter ny-, om- 

och tillbyggnad

att uppdra till ekonomi- och fastighetsavdelningen att bygga ny hall

att uppdra åt tillväxtchefen att teckna nyttjanderättsavtal

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-01-14 att godkänna en avsiktsförklaring 
med Borgholms Bowls i syfte att i kommunal regi bygga till Tennishallen för att möjlig-
göra utökad lokal för Borgholms Bowls. 

Av den framtagna avsiktsförklaringen framgår att:

- Kommunen bygger lokalen och Borgholm Bowls Sällskap (BBS) inreder loka-
len. Genomförande och ansvarsfördelning regleras i ett separat avtal.

- BBS ansvarar för utveckling av klubbverksamheten med särskilt betoning på 
medlemsutveckling - Bowls är en idrott som är öppen och tillgänglig för alla.

- Visionen med en Bowlshall är att "erbjuda en attraktiv mötesplats för många oli-
ka grupper i samhället; aktiva seniorer, ungdomar, personer med funktionsvari-
anter och nyanlända - en plats där alla ges möjlighet till social inkludering i 
kombination med en utvecklande aktivitet som stimulerar och ökar välbefinnan-
det för både individen och lokalsamhället".

- Ett nytt hyresavtal kommer att ersätta nuvarande hyresavtal.
- BBS och kommunen ska tillsammans särskilt verka för att rörelsehindrade och 

personer med andra funktionshinder, ex de i daglig verksamhet ges möjlighet 
att delta. En annan målgrupp är barn och ungdomar som inte är aktiv i övrig 
sport.

Föreningen har nu beslut om stöd från Arvsfondsdelegationen på 610 tkr till projektet. 
För att stödet ska utbetalas krävs 10-årigt nyttjanderättsavtal eller dylikt avtal (alt lag-
fart), bygglov samt övrig finansiering av en ny hall. Föreningen har också ansökt om 
stöd från andra möjliga bidragsgivare.

Kommunen och föreningen har gjort en kostnadsberäkning på att uppföra en hall om 
740 kvm. Kostnaden, exklusive inredning (vilket BBS ska stå för), ventilation och 
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eventuellt VA-anslutning, beräknas till 2800 tkr. För ventilation, VA, el mm avsätts 
800 tkr. Total kostnad för kommunen beräknas således till 3600 tkr.

Beslutsunderlag
KSau beslut 2020-01-14 §11

Bedömning
Bowls utövandet har vuxit under senare år och aktiverar särskilt äldre. Samtidigt har 
tennisklubbens ungdomsverksamhet blivit betydligt större. Därmed räcker lokalerna 
inte till.

Konsekvensanalys
Investeringsutrymmet är begränsat men denna åtgärd bör prioriteras utifrån ett folk-
hälsoperspektiv. Särskilt för att förebygga ofrivillig ensamhet hos äldre.

 

Chefens namn. Jens Odevall
Chefens titel. Kommunchef

Skickas till

Ekonomi- och fastighetschef
Tillväxtchef

30



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-14 11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2018/103 292 KS

Avsiktsförklaring för Bowlshall i Borgholm

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna avsiktsförklaringen för Bowlshall i Borgholm.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03 har beslutat, på förfrågan från Borg-
holm Bowls, att ställa sig positiva till att i kommunal regi bygga till Tennishallen för 
att möjliggöra utökad lokal för Borgholms Bowls. På uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott har kommunchefen, i samråd med Borgholms Bowls Sällskap, tagit 
fram en avsiktsförklaring för en framtida Bowlshall i Borgholm.

Av den framtagna avsiktsförklaringen framgår att:

- Kommunen bygger lokalen och Borgholm Bowls Sällskap (BBS) inreder loka-
len.
Genomförande och ansvarsfördelning regleras i ett separat avtal.

- BBS ansvarar för utveckling av klubbverksamheten med särskilt betoning på 
medlemsutveckling - Bowls är en idrott som är öppen och tillgänglig för alla.

- Visionen med en Bowlshall är att "erbjuda en attraktiv mötesplats för många 
olika grupper i samhället; aktiva seniorer, ungdomar, personer med funktions-
varianter och nyanlända - en plats där alla ges möjlighet till social inkludering i 
kombination med en utvecklande aktivitet som stimulerar och ökar välbefin-
nandet för både individen och lokalsamhället".

- Ett nytt hyresavtal kommer att ersätta nuvarande hyresavtal.
- BBS och kommunen ska tillsammans särskilt verka för att rörelsehindrade 

och personer med andra funktionshinder, ex de i daglig verksamhet ges möj-
lighet att delta. En annan målgrupp är barn och ungdomar som inte är aktiv i 
övrig sport.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring för Bowlshall i Borgholm, 2020-12-09

Skickas till
Borgholm Bowls Sällskap

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-11 42

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42 Dnr 2020/42 059 KS

Offentlig toalett, Södra parken

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att uppdra åt ekonomi- och fastighetsavdelningen att omgående genomföra en of-

fentlig upphandling av offentlig toalett med HWC och skötbord inklusive sam-
ma betalsystem som den nyligen införskaffade på Sjötorget.

att anvisa 500 tkr för ändamålet i 2020 års investeringsbudget för ny- och om-
byggnation.

Ärendebeskrivning
Toaletten i Södra parken var i mycket dåligt skick och kommunen lät därför ta bort 
densamma under 2018. Det har genomförts en översyn av offentliga toaletter i 
kommunen och många synpunkter har framförts från såväl allmänhet som nä-
ringsidkare om att en toalett även behövs i denna centrala del av Borgholms tätort. 
Det ligger även en allmän lekplats i parken som kommunen beslutat rusta upp un-
der året. Att anlägga en toalett, innehållandes HWC med skötbord, i Södra parken 
bedöms därför komplettera behovet av toaletter på ett bra sätt, då vi då har helt 
publika toaletter på torget och Sjötorget samt toaletter som behöver ses över vid 
turistbyrån och stationen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-07.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-02-06 2020/42 059

 

Handläggare
Jens Odevall
Kommunchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  Jonatan.Wassberg@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Offentlig toalett i Södra parken

Förslag till beslut 
att uppdra åt ekonomi- och fastighetsavdelningen att omgående genomföra en of-

fentlig upphandling av offentlig toalett med HWC och skötbord inklusive samma 
betalsystem som den nyligen införskaffade på Sjötorget.

att anvisa 500 tkr för ändamålet i 2020 års investeringsbudget för ny- och om-
byggnation.

Ärendebeskrivning
Toaletten i Södra parken var i mycket dåligt skick och kommunen lät därför ta bort 
densamma under 2018. Det har genomförts en översyn av offentliga toaletter i kom-
munen och många synpunkter har framförts från såväl allmänhet som näringsidkare 
om att en toalett även behövs i denna centrala del av Borgholms tätort. Det ligger 
även en allmän lekplats i parken som kommunen beslutat rusta upp under året. Att 
anlägga en toalett, innehållandes HWC med skötbord, i Södra parken bedöms där-
för komplettera behovet av toaletter på ett bra sätt, då vi då har helt publika toaletter 
på torget och Sjötorget samt toaletter som behöver ses över vid turistbyrån och sta-
tionen. 

Förslag under förutsättning av att kommunstyrelsen anser denna investering priori-
terad.

Att uppdra åt ekonomi- och fastighetsavdelningen att omgående genomföra en of-
fentlig upphandling av offentlig toalett med HWC och skötbord inklusive samma be-
talsystem som den nyligen införskaffade på Sjötorget.

Att anvisa högst 500 tkr för ändamålet i 2020 års investeringsbudget för ny- och om-
byggnation.

Jens Odevall
Kommunchef
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-29 4

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2019/138 730 SN

Måltidssituationen inom äldreomsorgen, delredovisning av uppdrag 
från beredningen "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna policyn gällande måltidsituationen inom äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge äldregruppen i uppdrag att 
lämna förslag på utvecklingsmöjligheter gällande måltidsmiljöerna på boende samt 
Träffpunkt.  Detta är en del av de beslut som beredningen för ”Sveriges bästa äldre-
omsorg” kommit fram till.

Beslutsunderlag
Policy framtagen i samverkan med Borgholms kommuns äldregrupp.

Bedömning
Inför äldreomsorgsplanen behövs en policy för måltider och måltidssituationen. Poli-
cyn innefattar både vägledning för att uppnå en god måltidssituation samt utveck-
lingsmöjligheter.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-15 4

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2019/138 730 SN

Måltidssituationen inom äldreomsorgen, delredovisning av uppdrag 
från beredningen "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden besluta
att godkänna policyn gällande måltidsituationen inom äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge äldregruppen i uppdrag att 
lämna förslag på utvecklingsmöjligheter gällande måltidsmiljöerna på boende samt 
Träffpunkt.  Detta är en del av de beslut som beredningen för ”Sveriges bästa äldre-
omsorg” kommit fram till.

Beslutsunderlag
Policy framtagen i samverkan med Borgholms kommuns äldregrupp.

Bedömning
Inför äldreomsorgsplanen behövs en policy för måltider och måltidssituationen. Poli-
cyn innefattar både vägledning för att uppnå en god måltidssituation samt utveck-
lingsmöjligheter.

Skickas till
Socialnämnden

______________

35



Sida
1(2)

Datum
2019-12-09SOCI A LFÖRVA LTNING

Godkänd/ansvarig Utgåva

Måltidssituationen inom äldreomsorgen.
De gemensamma måltiderna för äldre är den stund på dygnet som har stor 
betydelse för den egna hälsan samt möjligheten till social samvaro och 
tillfälle till att bryta isolering. 

På vård och omsorgsboende är det framförallt viktigt att skapa en lugn och 
trygg miljö för omsorgstagarna. Detta möjliggörs genom att:

o Personalen sitter ner vid det gemensamma bordet. 

o Vid särskilda behov kan man med fördel möblera med fler mindre 
bord där omsorgstagaren ges en större valmöjlighet att välja 
måltidssällskap.

o De som vill och kan, får ta sin mat själva, eller med stöd, från 
serveringsfat eller dylikt. Man kan med fördel ha en serveringsvagn 
att servera ifrån. Detta ger ett trevligare intryck och ökar möjligheten 
för omsorgstagaren att välja vad man vill äta.

o Dukning sker tillsammans med omsorgstagaren och det är viktigt att 
omsorgstagaren görs delaktig i aktiviteterna kring måltiden. Skillnad 
görs på vardag och helg i dukningen med fina servetter, glas och 
blommor.

o För de omsorgstagare som är i behov av timbalkost, är det viktigt att 
kosten ser lockande ut och väcker en ökad aptit hos 
omsorgstagaren. Detta kan möjliggöras genom en bättre 
färgsättning och avgränsning av portionen. Vid kognitiva hinder kan 
man med fördel visa en bild, från ex. en läsplatta, på den mat som 
serveras. 

o För att måltidsituationerna ska bli en trevlig samvaro för 
omsorgstagaren ska det enskilda behovet samt instruktionen 
dokumenteras i den enskildes genomförandeplan. Denna uppgift 
tillhör omsorgstagarens kontaktman.
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Måltidssituationen inom äldreomsorgen.
Datum
2019-12-09

     
      

Utgåva
     

Sida
2(2)

Inom Träffpunktsverksamheterna:

o På vardagar finns det idag möjlighet till gemensam lunch på 
Träffpunkt Solrosen och på Åkerbohemmet. Denna verksamhet 
riktar sig till personer i ordinärt boende och är inte biståndsbedömd.

o Många utav Träffpunkten Solrosens lunchgäster har insatsen 
beredning/tillagning av måltider genom hemtjänsten på helger och 
röda dagar. 

o I Löttorp schemaläggs hemtjänstpersonalen i träffpunktslokalen varje 
dag, även helger, för lunchservering, vilket har visat på positiva 
resultat i kvalitetsregister när det gäller risk för undernäring. 
Responsen från besökarna är mycket positiv och det blir dessutom 
en gemensam aktivitet där man hjälps åt med förberedelse inför 
måltid. 

Utvecklingsmöjligheter:

o Äldregruppen föreslår att utöka lunchservering på olika träffpunkter till 
de som har den aktuella insatsen samt för de som är intresserade av att 
äta sin måltid tillsammans. Utökningen skulle gälla alla dagar och 
eventuellt på flera orter. Förslag på nya träffpunkter för gemensam 
lunchservering: 

 Köpingsvik, Soldalen

 Runsten, Runstens skola

 Rälla, Rällaskolan.

Äldregruppen
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 166

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 166 Dnr 2016/243 080 KS

Godkännande av slutrapport, Sveriges Bästa Äldreomsorg

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten med följande uppdrag
1. att uppdra till kommunstyrelsen 

att i samråd med socialnämnden ta fram en tydlig äldreboendestrategi och 
tillhörande plan som ska utgå från beredningens arbete och innehålla 
bland annat följande: befolkningsutveckling, platsbehov, befintliga kom-
munala boenden, status och renoveringsbehov, behov av nyetablering-
ar. Allt med tidsplaner och tidsintervaller. Att vi möter behoven inom 
exempelvis 5, 10 respektive 20 års framförhållning. 

Redovisas till kommunstyrelsen 2020-01-29

2. att uppdra till kommunstyrelsen
att inventera och förvärva lämplig/tillgänglig mark och därefter eventuellt. 

detaljplanelägga för nybyggnation av äldreboende. Detta ligger sedan till 
grund för äldreboendestrategin som är ett långsiktigt styrdokument. Det 
är viktigt att inventeringen görs geografiskt med hela kommunen i fokus. 
Närhet till service är betydelsefull. 

Redovisas till kommunstyrelsen 2019-12-31.

3. att uppdra till kommunstyrelsen 
att främja möjligheten till privata initiativ genom markanvisningar och/eller 

ge förslag på lämpliga kommunala fastigheter. 
Redovisas till kommunstyrelsen 2019-12-31.

4. att uppdra till socialnämnden 
att sammanställa en kravlista inför eventuell upphandling av byggandet av 

nya särskilda boendeplatser. Kvalitetskriterier som är viktiga för vår 
kommun (utöver priset); antal platser på boendet (utifrån det långsiktiga 
behovet); krav på utemiljö med mera.

Redovisas till kommunstyrelsen 2019-09-30.

5. utgår enligt beslut i kommunfullmäktige.
6. att uppdra till kommunstyrelsen 

att inventera våra befintliga boendes utemiljöer som ett första steg och un-
derlag till ett större projekt liknande Västerås “Framtidens trädgårdar”. 

Redovisas till kommunstyrelsen 2019-09-30.

7. att uppdra till kommunstyrelsen 
att i samråd medsocialnämnden under 2019 att ta fram underlag inklusive 

budget för att genomföra ett pilotprojekt liknande “Framtidens Trädgår-
dar” på ett lämpligt särskilt boende i kommunen. Målet är att utveckla 
samtliga äldreboendes trädgårdsmiljöer och arbetsformer som stimu-
lerar till utevistelse på särskilda boenden. Att möjliggöra mer utevistel-
ser med aktiviteter och mer möjlighet till självständighet exempelvis tack 
vare sensorer.

Redovisas till kommunstyrelsen 2019-12-17.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 166

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8. att kommunen inte använder sig av termen brukare.

    att uppdra till socialnämnden 
att termen byts ut. Förslaget är att det ersätts med omsorgstagare och/eller 

hemtjänsttagare.
9. att uppdra till kommunstyrelsen 

att tillsätta en tjänst som äldrekonsulent med bland annat dessa uppgifter: 
Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, 
taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera indivi-
duella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap 
genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; om-
världsbevakning; uppsökande verksamhet. Rollen bör ligga under 
kommunledningen och riktas mot medborgarna i allmänhet.

    att uppdra till budgetberedningen
att  avsätta medel från 2020-07-01.

10. att uppdra till socialnämnden 
att ta fram informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som skickas 

ut till alla från 75 år. Vi har alldeles för stor del äldre som inte är digitala 
ännu. Information efterfrågas, den ska vara tydlig och lättförståelig. 

Senast 2019-12-31.
 11.att uppdra till socialnämnden 

att genomföra pilotprojekt med gruppgymnastik för hemtjänsttagare i norra 
kommundelen, två gånger/vecka. Hemtjänsttagarna aktiveras fysiskt och 
det blir ett socialt sammanhang, ett förebyggande arbete för att hålla 
våra äldre friska och att de kan fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänstta-
garna använder vid behov sin färdtjänst för att ta sig till träningen. Pro-
jektet utvärderas efter ett år och om resultatet är gott implementeras 
det i övriga hemtjänstområden.

Redovisning av projektplan samt budgetförslag till kommunstyrelsen 2019-
12-31. 

12. att uppdra till kommunstyrelsen 
att ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för äldre (65+) samt

                                       att uppdra till budgetberedningen 
att  avsätta 50 000 kr från och med 2020. 
Rapporteras till kommunstyrelsen 2019-12-31.

13. att uppdra tillsocialnämnden 
att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det finns 

två rätter att välja mellan samt utökat salladsbord. 
Färdigt förslag med ekonomiska konsekvenser till kommunstyrelsen 
2019-12-31.

14. att uppdra till socialnämnden (att ge uppdrag till äldregruppen) 
att se över möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på boendena och 

träffpunkterna. 
Rapporteras till kommunstyrelsen 2019-12-31.

15. att uppdra till socialnämnden 
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att 

laga mat hemma hos hemtjänsttagarna. Hushållningssällskapet har ex-
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 166

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

empelvis en utbildning som heter för “Mat på 20 min” som är en utbild-
ning för personal inom hemtjänsten. Medel tas ur befintlig ram 2019. 

      att  uppdra till budgetberedningen 
att avsätta 50 000 kr från och med 2020.

16. att uppdra till kommunstyrelsen
att utöka och förbättra informationen om hemsändningsbidrag och under-

söka möjligheterna att utföra hemsändning även på östra Öland.
17. att uppdra till socialnämnden

att identifiera ytterligare lämpliga orter utöver de befintliga för träffpunkts-
verksamhet för våra äldre, med möjlighet att umgås och äta mat till
sammans. Möjliga platser är till exempel Rälla, östra sidan, Soldalen och 
Ekbacka. En viktig aspekt i sammanhanget är tillgängligheten och kom-
munikationer till träffpunkten.

 Förslag lämnas till kommunstyrelsen 2019-12-31.

18. att uppdra till socialnämnden i samarbete med utbildningsnämnden
att  utarbeta övergripande ramar för ett aktivitetsprojekt.

      att uppdra till budgetberedningen 
att årligen avsätta 360 000 kronor (30 000 kronor/boendeavdelning) som 

används som för aktiviteter och för att främja generationer i samverkan. 
Avdelningarna återrapporterar årligen till fullmäktige vilka aktiviteter för de 
boende som har genomförts.

19. att uppdra till kommunstyrelsen
att verka för en annan typ av lösning för kollektivtrafik på landsbygden ef-

tersom den som finns idag inte fungerar bra för vår kommun som skiljer 
sig mot de övriga “landsbygdskommuner” i länet.

20. att uppdra till socialnämnden 
att skapa informations- och dialogtemadagar för äldre i samband med 

äldreveckan. 
Ett temaområde är exempelvis att flytta. Att behöva flytta på äldre dagar 
är för många en smärtsam och påfrestande situation. Det är angeläget 
att öka och sprida kunskapen om hur det kan vara att flytta på äldre da-
gar. Både för att förebygga illabefinnande i samband med flytten men 
också för att förutse och bemöta den äldre personens särskilda behov 
när det är dags att byta boende är den grundläggande principen för en 
personcentrerad vård och omsorg. Att utgå från den äldres individuella 
behov och önskemål är den mest betydelsefulla faktorn för om den äldre 
upplever flytten som något positivt eller negativt - med andra ord, om 
man upplever att man flyttar till något eller från något. 

      att uppdra till budgetberedningen 
att avsätta medel i budget från 2021.  

21. att uppdra till kommunstyrelsen
att i samverkan med socialnämnden avskaffa alla ofrivilliga delade turer till 

den 31 december 2020.
22. att uppdra till socialnämnden 

att inventera nuvarande och framtida behov vad gäller kompetensutveckling 
bland personal. Behov av individuell kompetensutveckling ska vara en 
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fast del av medarbetarsamtal och kopplad till lönesamtal/löneutveck-
lingen. Ansvar kring individuell kompetensutveckling ska ligga hos en-
hetscheferna. Ansvar gällande förvaltningens framtida kompetensbehov 
ska ligga hos förvaltningschefen. 

Återrapportering till kommunstyrelsen 2019-12-31.

23. att uppdra till socialnämnden 
att utifrån personalenkäten ”Upplevelse av kompetens och fortbildning” (av 

Erik Nyberg daterad 2018-10-07) upprätta åtgärder/handlingsplaner. 
Återrapportering till kommunstyrelsen 2019-12-31.

24. att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med socialnämnden 
att initiera ett utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus på 

bemötande, attityder och eget ansvar. Exempelvis hur man behandlar 
sig själv, sitt yrke, sina medarbetare och kommun som arbetsgivare. 

Uppdraget ska årligen följas upp och återrapporteras till kommunfullmäktige. 
Medel om 500 tkr per år under fem år för ändamålet beaktas i 2021 års bud-
getprocess.

25. att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med personalavdelningen 
att öka samverkan med Kommunal och Vårdförbundet för att stärka och 

sprida det positiva som personalavdelningen försöker åstadkomma inom 
kommunen. Detta för att få delaktighet och samsyn vad det gäller att 
uppmuntra konstruktivitet, vikten av attityder och bemötande och det 
egna individuella ansvaret.

26. att uppdra till kommunstyrelsen 
att under 2019 utreda möjligheten och kriterier för ersättning under praktik-

tiden. 
27. att uppdra till socialnämnden 

att ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför bud-
get 2021.

28. att uppdra till socialnämnden 
att arbeta för att göra Borgholms hemtjänst och SÄBO till testbädd för väl-

färdsteknik tillsammans med lämplig högskola/universitet och företag. 
En första återkoppling till kommunstyrelsen januari 2020.

29. att uppdra till socialnämnden
att skapa ett visningsrum med exempel på välfärdsteknik i hemmet. 
att återkomma med projektplan och kostnadsberäkning till kommunstyrel-

sen2020-06-30.
30. att uppdra till socialnämnden 

att i samverkan med utbildningsnämnden (generationer i samverkan) skapa 
en årlig mässa alternativt temadag med start under äldreveckan 2020 för 
att sprida kunskap om syftet med teknik för äldre. Att informera, visa upp 
teknik och hjälpmedel för äldre med stöd av eleverna.

31. att uppdra till socialnämnden 
att utvärdera och redovisa de konsekvenser som den kommittédirektiv om 

välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir 2018:82) innebär för Borgholms 
kommun till kommunstyrelsen. (Direktivet beräknas redovisas senast i 
mars 2020.) Utifrån det kan uppdrag om skarpare mål sättas och det 
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fortsatta arbetet med välfärdsteknik i Borgholms äldreomsorg arbetas 
fram. 

Kommunfullmäktige beslutar därmed
att avsluta den tillfälliga fullmäktigberedningen Sveriges Bästa Äldreomsorg. 

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeberedningen har inför beslut i kommunfullmäktige sammanställt sina fö-
reslagna uppdrag efter att kommunstyrelsen 2019-04-30 § 59 skickade det av kom-
munchefen kompletterade beslutsunderlaget till beredningen för ställningstagande.

Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg redovisade 2019-01-29 sin 
slutrapport från sitt uppdrag från kommunfullmäktige; att arbeta fram förslag inom 
huvudmålområden: Boende/miljö, Omsorg, Personal samt Digitalisering.

Beredningens uppgift var att svara på frågan “vad som är bra” i de utvalda område-
na. Eftersom definitionen av bra är en subjektiv bedömning har beredningen istället 
valt att göra nulägesanalyser av varje område för att definiera hur det ser ut. Grup-
perna har även gjort omvärldsanalyser i respektive område för att ta fram goda lyc-
kade exempel från andra kommuner i Sverige eller andra länder som kanske är 
möjliga att implementera i Borgholm.

Av rapporten framgår nulägesanalyser, behovsanalys, sammanfattande slutsatser 
och utvecklingsområde samt förslag på lösningar och åtgärder. 

Nulägesanalyserna och omvärldsanalyserna i kombination med en behovsanalys i 
form av medborgarträffar/ workshops samt personalenkät ligger därför som grund 
till slutsatser/ utvecklingsområden och de förslag på lösningar och fortsatt arbete 
som redovisas. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 152 att inrätta fullmäktigeberedningen.
Slutrapport.
Kommunstyrelsen 2019-01-29 § 3 återremiss till kommunchefen för att komplettera 
beredningens slutrapport med kostnader per förslag, bedömd kvalitetsförbättring per 
förslag och en prioritering av förslagen med tidsplan.
Tjänsteskrivelse 2019-04-08 med bedömning och justerade förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 103 med förslag att anta justeringar.
Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 59 med beslut att skicka det av kommunchefen 
kompletterade beslutsunderlaget till fullmäktigeberedningen för ställningstagande in-
nan behandling i kommunfullmäktige.
Fullmäktigeberedningens kompletteringar och sammanställning av uppdrag till kom-
munfullmäktige. 
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 121 med överlämnande av rapporten för ställnings-
tagande.
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Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på punkt 5 och bifall till övriga 30 punkter.

Lars Lindqvist (SD), Marcel van Luijn (M), Sofie Loirendal (FÖL), Carl Malgerud (M), 
Marwin Johansson (KD) och Charlotte Håkansson van Luijn (M) yrkar bifall till att 
anta alla förslag i rapporten.

Per Lublin (ÖP) yrkar ändring av punkt 13 till följande lydelse ”att det finns minst två 
rätter att välja mellan”.

Per Lublin (ÖP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Borgholms kommun inte 
ska försöka ge sken av att ha - eller vara i färd att skaffa sig - Sveriges bästa äldre-
omsorg, men slå fast att vi med aktuella åtgärder skall ha en bättre äldreomsorg. 

Sara Kånåhols (V), Ulrika Lindh (C) och Per Lublin (ÖP) stöder Corkovics yrkande 
om avslag på punkt 5.

Ordföranden konstaterar att det dels finns yrkande om ändring av benämning Sveri-
ges bästa äldreomsorg, avslag på punkt 5, ändringsyrkande gällande punkt 13 samt 
dels bifall till beredningens förslag.  Propositionsordningen att först behandla yrkan-
det gällande benämning och därefter följande yrkanden godkänns.

Proposition – ändra benämning
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkan-
det.

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avslå yrkandet röstar ja. 
Den som vill bifall yrkandet röstar nej. 

Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 2)

Därmed avslås yrkandet.

Proposition – punkt 5
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkan-
det.

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller yrkandet att ta bort 
punkt 5 röstar ja. Den som avslår yrkandet röstar nej.

Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 16 nej-röster (BILAGA 3)

Därmed ska punkt 5 tas bort.
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Proposition – punkt 13
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkan-
det. 

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den 
som bifaller yrkandet röstar nej. 

Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 6 nej-röster (BILAGA 4)

Därmed avslås yrkandet.

På ordförandens fråga konstateras därefter att kommunfullmäktige godkänner slut-
rapporten och avslutar beredningen. 

Reservation mot beslutet gällande punkt 5
Carl Malgerud (M), Sofie Loirendal (FÖL), Liselott Hovdegård (SD), Marcel van Luijn 
(M), Tomas Lind (FÖL), Marwin Johansson (KD), Lars Lindqvist (SD), Anna Victor 
Hiort (M), Lenamarie Wikström (M), Torbjörn Johansson (FÖL), Bert Carlsson (SD), 
Anders Nyholm (M), Lennart Bohlin (FÖL), Roland Wickholm (ÖP), Charlotte 
Håkansson van Luijn (M), Erik Arvidsson (SD).

Skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

______________
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§ 4 Dnr 2019/241 048 KS

Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
föreslå kommunstyrelsen/budgetberedningen att i budget 2021 avväga att avsätta 
300 tkr i bidrag till Ölands Ryttarförenings ridhusbygge. 

Ärendebeskrivning
Ölands ryttarförening har på sin anläggning i Tryggestad ett ridhus som i dagsläget 
främst används av föreningens medlemmar för enskilda träningar under tak. Tidiga-
re bedrevs även tävlingar och arrangerande träningar (i små grupper) men på grund 
av byggnadens usla skick är inte detta möjlig längre. Föreningen har i dagsläget 85 
medlemmar där ca 50 % är barn och ungdomar under 25 år. Medlemmarna är allt 
ifrån hobbyryttare till elitryttare (landslagsryttare). Majoriteten är flickor/kvinnor (76 st 
– 9 st pojkar/män). 

Ridhuset, tidigare en begagnad flygplanshangar, uppfördes 1994. Föreningens sty-
relse beslutade i början av 2019 att det befintliga ridhuset ska rivas och ett nytt byg-
gas. Att renovera det befintliga huset skulle bli alltför kostsamt. Smålands Ridsport-
förbund dömde ut det befintliga ridhuset våren 2019. Ridhusetbygget startade i sep-
tember 2019 och beräknas vara klart innan mars 2020. 

Nybyggnationens mål och syfte är att möjliggöra regelbundna utvecklings-, kompen-
tenshöjande och inkluderande aktiviteter året runt i många år framöver. Ridhuset är 
en mycket viktig investering för att föreningen ska kunna leva vidare som ideell verk-
samhet. Ridhuset kommer även vara tillgängligt för andra. Manegen kommer vara 
tillgänglighetsanpassad.

Föreningen har ett sparat kapital (714 tkr)för byggnation samt fått lånelöfte 
(1 400tkr) från Ölandsbank. Föreningen har sökt ett flertal bidrag. 

Ölands Ryttarförening ansöker om 646.625 kronor i bidrag för att kunna slutföra 
uppförande av ridhuset i Tryggestad. 

Beslutsunderlag
Ölands Ryttarförenings ansökan om bidrag för finansiering av ridhus
Budget Ridhusbyggnation Tryggestad 2:12

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan tillsammans med 
tjänstepersonerna. Utskottet anser att det är angeläget att stödja byggandet av an-
läggningar för idrott där majoriteten är flickor. Ridhuset som nyligen byggdes i Löt-
torp fick kommunalt stöd. Enligt budgetchefen finns det i 2020 års budget inte utrym-
me för att ge ett ekonomiskt stöd till Ölands Ryttarförening. Utskottet föreslår att 
budgetberedningen i budget för år 2021 avväger att avsätta 300 tkr i bidrag till 
Ölands Ryttarförenings ridhusbygge.
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Skickas till
Ölands Ryttarförening
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Budgetberedningen

______________
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Bidragsansökan för finansiering av ridhus                                                                                                                       
 

Ölands Ryttarförening, Tryggestad 23, 387 94 Borgholm 
832000–3125 
Kassor.orf@gmail.com 
070-9367735 

Ölands ryttarförening har på sin anläggning i Tryggestad ett ridhus som i dagsläget främst 
används av föreningens medlemmar för enskilda träningar under tak. Tidigare bedrevs även 
tävlingar och arrangerade träningar (i små grupper) men pga. byggnadens usla skick är inte 
detta möjligt längre. Föreningen har i dagsläget 85 medlemmar där ca 50% är barn- och 
ungdomar under 25år. Våra medlemmar är allt ifrån hobbyryttare till Elitryttare 
(landslagsryttare) där majoriteten är flickor/kvinnor 76st och pojkar/män 9st. Ridhuset på 
anläggningen är det enda föreningsägda ridhuset som ligger relativt nära Borgholm och 
Köpingsvik.  
 
Ridhuset, tidigare begagnad flygplanshangar uppfördes hos oss år 1994. Huset har under de 
senaste åren dragits med ett stort renoveringsbehov och säkerheten för både hästar och ryttare 
har inte längre kunnat garanteras. Styrelsen tog beslut i början av 2019 att riva det befintliga 
ridhuset och bygga ett nytt då renovering ansågs som en alltför kostsam åtgärd eftersom det 
finns mycket nya byggkrav. Detta beslut styrktes vid besök under våren 2019 av Smålands 
Ridsportförbund då nuvarande ridhus dömdes ut.  
 
Nybyggnationens mål & syfte är att möjliggöra regelbundna utvecklings- kompetenshöjande 
och inkluderande aktiviteter på anläggningen året runt i många år framöver. Ridhuset är en 
mycket viktig investering för att föreningen ska kunna leva vidare som en ideell verksamhet. 
Ridhuset kommer även vara tillgängligt för andra föreningar- företag & aktiviteter som är i 
behov av denna slags anläggning. Tillgänglighetsanpassning till/av manegen med ramp & 
fällbar sarg gör att vi även kan inkludera funktionsnedsatta med behov av högre höjd vid på- 
och avstigning. 
 
Föreningen hade ett sparat kapital för byggnation och har totalt gått in med 714tkr samt fått 
ett lånelöfte om 1 400 tkr från Ölandsbank. Föreningen har även sökt flertalet bidrag (se 
bifogad fil). 
 
Ridhusbygget startade i september 2019 och är beräknat vara klart innan mars 2020. 
 
För att kunna slutföra uppförandet av ovan nämnda ridhus i Tryggestad ansöker vi nu hos 
Borgholms kommun för ett bidrag om 646625kr. 
 
Kalkyl på projektet lämnas som bilaga 1. 
 
 
Sofie Jakobsson                              My Gillstam    
Ordförande & Firmatecknare         Kassör & Firmatecknare      
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Budget Ridhusbyggnation Tryggestad 2:12

Investerat beslutat

Eget kapital från Sparkapitalkonto (Utlägg för offerterade kostnader) 642750

Bygglov+Startbesked, egen insats betald 63100

Pantbrev för lån, egen insats betald 24000

Arvode för Kontrollansvarig, egen insats 8000

Lånelöfte Ölandsbank, Byggnadskreditiv 1400000

                                                                    Summa 2137850

Sökt bidrag via men ej beviljat eller fått svar Sökt Belopp Beslutat Belopp

Bidrag via Smålandsidrotten (om projektet blir helt finansierat) 300000 300000

Allmäna arvsfonden, ej tillräckligt nytänkande & Ridhus i närområde 646625 0

Jordbruksverket, inga medel att tillgå 250000 0

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond, avslag utan motiv 200000 0

Prins Gustav Adolf & Prinsessan Sibyllas minnesfond 200000 0

Sparbanksstiftelsen (sökt 2ggr…) 400000 0

Kungl Patriotiska Sällskapet, sökt till 50% av kostnad för underlaget 125000 0

Scandia, Ideer för Livet 220000 0

Utgifter/Kostnader exkl moms

Ridhusstomme inkl montering+ underlag 2575000

Armaturer & framdragning 214375

Ny fasad på klubbhus där bef ridhus varit 200000

                                            Summa inkl moms 2989375

                   Belopp som saknas för Helfinansierat Projekt 646625

Bilaga till Ansökan om Stöd till Projeket Ridhusbyggnation Tryggestad 2:12

2
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§ 1 Dnr 2019/192 048 KS

Utveckling av snöanläggning, med skidlekplats och belysning

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
föreslå kommunstyrelsens ge Tillväxtenheten i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att göra Mejeriviken till ett allaktivitetsområde och ta fram en utvecklingsplan. 

Ärendebeskrivning
Föreningen Skidunionen i Borgholm föreslår i skrivelse 2019-09-15 att en skidan-
läggning med skidlekplats och belysning iordningsställs inom ramen för ett allaktivi-
tetsområde vid Mejeriviken. Skidunionens förslag bygger på att tillgodose behovet 
av ett tillgängligt allaktivitetsområde för alla hela året.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-08 § 245 ställa sig positiv till 
anläggande av en skidanläggning vid Mejeriviken i Borgholm samt överlämna ären-
det till kultur- och fritidsutskottet för fortsatt utredning och vidare dialog med Skiduni-
onen (Ölands skidklubb, Svenska Skidförbundet samt intressenter ur näringsliv, tu-
rismentreprenörer).
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterade frågan tillsammans med 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-02.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-09-15.
Tjänsteskrivelse 2019-10-01.
Kommunstyrelsens arbetstutskott 2019-10-08 § 245.

Dagens sammanträde
Representanter för föreningen Skidunionen redogör för förslaget. 
Förslaget utgår från en av Svenska skidförbundets målsättningar att det ska finnas 
en skidanläggning (konstsnö) i varje kommun samt forskning som visar att männi-
skor är mycket mer fysiskt aktiva och motionerar mera om anpassade anläggningar 
finns inom ett rimligt avstånd från hemmet och arbetsplatsen. 

Föreningen, utskottet och tjänstepersoner diskuterar alternativa platser för en ski-
danläggning i kommunen, elljusspår, strategisk planering och långsiktighet. Att göra 
Mejeriviken till ett ”allaktivitetsområde” där man redan från början planerar för en 
flexibel användning av till exempel en belyst asfaltslinga året om.  

Utskottet diskuterar ett helhetstänk vad gäller området kring Mejeriviken. Vilka möj-
ligheter finns, vad måste tas hänsyn till, om det är möjligt redan på planeringsstadiet 
försöka hitta flera användningar av samma område. Tillväxtenheten bör få i uppdrag 
att se över hela området långsiktigt. 

Skickas till
Skidunionen i Borgholm
Kommunstyrelsen
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§ 245 Dnr 2019/192 048 KS

Utveckling av skidanläggning, med skidlekplats och belysning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig positiv till anläggande av en skidanläggning vid Mejeriviken i Borg-

holm

att överlämna ärendet till kultur- och fritidsutskottet för fortsatt utredning och vi-
dare dialog med Skidunionen (Ölands skidklubb, Svenska Skidförbundet 
samt intressenter ur näringsliv, turism entreprenörer).

Ärendebeskrivning
Skidunionen i Borgholm föreslår i skrivelse 2019-09-15 om att iordningsställa en 
skidanläggning med skidlekplats med belysning inom ramen för ett allaktivitetsom-
råde vid Mejeriviken. Målsättning med anläggningen inom allaktivitetsområdet är 
att tillgodose behovet av vinteraktiviteter med konstsnöanläggningar. 

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-09-15.
Tjänsteskrivelse 2019-10-01.

Skickas till
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Skidunionen

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-10-01  .

 

Handläggare
Alexander Sundstedt
Mark- o Exploateringsstrateg

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  Alexander.Sundstedt@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till KSAU / FRITIDSNÄMNDEN

Tjänsteskrivelse om förslag till snöanläggning – skidanläggning med 
skidlekplats och belysning - i Borgholm

Förslag till beslut 
att fatta ett positivt inriktningsbeslut avseende snöanläggningen i Borgholm

att delegera beslutet till fritidsnämnden för utredning och vidare dialog med 
Skidunionen (Ölands skidklubb, Svenska Skidförbundet samt intressenter ur 
näringsliv, turism entreprenörer)

Ärendebeskrivning
Skidunionen i Borgholm har, 2019-09-15 inkommit med förslag om att iordningsstäl-
la en skidanläggning med skidlekplats med belysning inom ramen för ett allaktivi-
tetsområde vid Mejeriviken. Målsättning med anläggningen inom allaktivitetsområdet 
är att tillgodose behovet av vinteraktiviteter med konstsnöanläggningar. 

Beslutsunderlag
Förslag från Rutger Simonsson, talesman för Skidunionen och Svenska Skidförbun-
det.

 

Anders Magnusson Alexander Sundstedt
Tillväxtchef Mark- o Exploateringsstrateg
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Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Paragrafer 
§§ 190 - 214 
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§ 200 Dnr 2019-001462 

Taxa för Borgholms kommuns offentliga kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta ny 
taxa för Borgholms kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen.  

Sammanfattning 
SKL har gått ut med information om att kommunerna behöver anpassa sina 
dokument (taxa och delegationsordning) till den nya kontrollförordningen 
och de svenska följdändringarna.  
Lagändringar med anledning förslag i Ds 2018:41 En anpassning av 
bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning 
är försenade. Arbete pågår med att ta fram en lagrådsremiss och 
lagändringarna kommer att kunna träda i kraft tidigast den 1 juli 2020. 
Frågan om eventuell efterhandsdebitering som behandlades i Ds 2018:41 
kommer däremot inte att vara aktuell under 2020. 
Taxan måste beslutas i kommunfullmäktige före 14 december 2019. Då 
tillämpas förordning (EU) 2017/625 fullt ut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-10-01 

Ärende/bedömning 
Inledande bestämmelser  

1 § Denna taxa gäller avgifter för Borgholms kommuns kostnader för 
offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom 
livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, 
inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 
lagstiftning.  

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel  

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt 
där det tappas ur kran till konsument, och  

2. snus och tuggtobak.  

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning  
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2. årlig offentlig kontroll  

3. uppföljande kontroll som inte var planerad  

4. utredning av klagomål  

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  

6. importkontroll  

7. offentlig kontroll i övrigt  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 
beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- 
och byggnadsnämnden efter handläggning.  

Timavgift  

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1053 kronor per timme 
kontrolltid från och med år 2020. Miljö- och byggnadsnämnden får för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgiften med en procentsats som 
motsvarar föregående års prisindex för kommunal verksamhet (PKV), 
publicerat av Sveriges Kommuner och Landstig (SKL).  

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende 
eller enligt de andra grunder som anges i taxan.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 
med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 
kontroller i övrigt.  

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas 
ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll 
eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 
gånger ordinarie timavgift.  

Avgift för registrering  

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala 
avgift för 1 timmes kontrolltid.  

Årlig kontrollavgift  

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.  
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Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden 
tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i 
bilaga 1.  

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 
multipliceras med timavgiften.  

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet 
enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas 
kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov.  

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas för varje påbörjat 
kalenderår. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje helt kalenderår enligt 9 § (förordning SFS 
2006:1166). För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga 
kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i 
förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.  

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en 
annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret.  

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det 
år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som vid kalenderårets 
början äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller 
foderföretagaren). 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål  

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte 
var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen 
och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och 
analys av prover.  

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som 
leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.  

Höjning eller nedsättning av avgift  

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och 
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byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna 
taxa.  

Avgift exportkontroll  

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § 
betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig 
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i 
ärendet, beräknat enligt 5 §.  

Avgift importkontroll  

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som 
avses i 7 §, betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild 
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i 
ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för 
provtagning och analys av prover. 

Avgiftens erläggande och verkställighet  

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borgholms kommun 
genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som 
anges i beslutet om avgift eller faktura.  

Överklaganden  

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  

Ikraftträdande  

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.  

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas 
från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska 
debiteras tillämpas istället till och med den 31 december 2019 tidigare 
beslutad timavgift (1020 kr). Detsamma gäller ärenden som rör 
registreringar som inkommer till nämnden under denna period. 

Beslutet skickas till  
Beslutet skickas till kommunfullmäktige 
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2019-10-01 Dnr 2019-1462

Bilaga 1 
Livsmedelstaxa

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Borgholms kommuns kostnader för offentlig 
kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom 
livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive 
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där 
det tappas ur kran till konsument, och 
2. snus och tuggtobak. 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. registrering av anläggning 
2. årlig offentlig kontroll 
3. uppföljande kontroll som inte var planerad 
4. utredning av klagomål 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll 
7. offentlig kontroll i övrigt 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 
beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och 
byggnadsnämnden efter handläggning. 

Timavgift 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1053 kronor per timme 
kontrolltid från och med år 2020. Miljö- och byggnadsnämnden får inför varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgiften med en procentsats som 
motsvarar föregående års prisindex för kommunal verksamhet (PKV), 
publicerat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 
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Avgift för registrering 
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 
för 1 timmes kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift 
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden 
tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i 
bilaga 1. 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 
multipliceras med timavgiften. 
8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning 
blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 
nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 
grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 
9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas och ska betalas i 
förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp 
för varje helt kalenderår enligt 9 § (förordning SFS 2006:1166). För det 
kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott 
och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 12 §. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår. 
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en 
annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret. 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år 
som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 
10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som vid kalenderårets 
början äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller 
foderföretagaren).

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen 
och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys 
av prover. 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder 
till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning eller nedsättning av avgift 
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och 
byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 
13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § 
betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig 
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land. 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §. 
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Avgift importkontroll 
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 
7 §, betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild 
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar. 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och 
analys av prover.

Avgiftens erläggande och verkställighet 
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borgholms kommun 
genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges 
i beslutet om avgift eller faktura. 

Överklaganden 
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019. 
Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från 
och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras 
tillämpas istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift 
(1020 kr). Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till 
nämnden under denna period. 

Riskmodulen
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt 
föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 
2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer 
av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), 
varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av 
erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).  Mer information finns på kontrollwiki.

Tabell 1. Timmar som tilldelas en verksamhet enligt riskmodulen

Riskklass Riskpoäng Tid (timmar)
1 ≥ 100 26
2 90 20
3 80 14
4 70 10
5 60 – 65 6
6 55 4
7 35-50 2
8 ≤ 30 1
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Tabell 2. Timmar som tilldelas en verksamhet enligt informationsmodulen

Orsak till 
kontrollbehov 
vid 
anläggningen

Storlek Kontrolltidstilägg
(timmar)

Exempel

a - mycket 
stor

b - stor

8

c - mellan

d - liten

6

Utformar 
märkning samt 
märker/förpackar 
livsmedel

e - mycket 
liten (I)

f - mycket 
liten (II)

g - ytterst 
liten

2

Industri utan 
huvudkontor

· Importör som 
översätter märkning

· Butik med egen 
tillverkning (till 
exempel matlådor)

Utformar 
märkning men 
märker/förpackar 
inte

Oberoende * · Huvudkontor

· Importörer som tar in 
färdigmärkta livsmedel

· Matmäklare
a - mycket 
stor

b - stor

4

c - mellan

d - liten

3

Utformar inte 
märkning men 
märker/förpackar 
livsmedel

e - mycket 
liten (I)

f - mycket 
liten (II)

g - ytterst 
liten

1

· Legotillverkning av 
livsmedel på uppdrag 
av annan livsmedels-
företagare

· Livsmedelsföretagare 
som tillverkar ett 
livsmedel men som får 
färdigt märknings-
underlag från ett 
huvudkontor

· Butik med egen 
tillverkning men med 
centralt styrd märkning 
(grillad kyckling/ bake 
off bröd)

Utformar 
presentation 
men märker/ 
förpackar inte 
livsmedel

Oberoende 1 · Fristående 
restauranger

·Cateringverksamhet

- E-handel 
a - mycket 
stor

b - stor

4Utformar inte 
märkning men 
märker/förpackar 
livsmedel

c - mellan

d - liten

3

· Legotillverkning av 
livsmedel på uppdrag 
av annan livsmedels-
företagare

· Livsmedelsföretagare 
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e - mycket 
liten (I)

f - mycket 
liten (II)

g - ytterst 
liten

1 som tillverkar ett 
livsmedel men som får 
färdigt märknings-
underlag från ett 
huvudkontor

· Butik med egen 
tillverkning men med 
centralt styrd märkning 
(grillad kyckling/ bake 
off bröd)

a - mycket 
stor

b - stor

c - mellan

d - liten

 

1Utformar 
presentation 
men märker/f 
örpackar inte 
livsmedel 
(Dricksvatten)

e – mycket 
liten(I)
g – ytterst 
liten

0

· Dricksvatten-
anläggningar

Utformar inte 
presentation och 
märker/förpackar 
inte

Oberoende 0 · Butik med enbart 
förpackade livsmedel

· Franchise-
restauranger

· Skola med centralt 
framtagen matsedel

· Kyl- och fryshus

Tabell 3. Timmar som tilldelas en verksamhet enligt informationsmodulen

Erfarenhetsklass A B C
Tidsfaktor 0,5 1 1,5
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Taxa för Borgholms kommuns offentliga kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och 
byggnadsnämnden att anta ny taxa för Borgholms kommuns offentliga 
kontroll inom livsmedelslagstiftning.  

Sammanfattning av ärendet 
SKL har gått ut med information om att kommunerna behöver anpassa sina 
dokument (taxa och delegationsordning) till den nya kontrollförordningen 
och de svenska följdändringarna.  
Lagändringar med anledning förslag i Ds 2018:41 En anpassning av 
bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning 
är försenade. Arbete pågår med att ta fram en lagrådsremiss och 
lagändringarna kommer att kunna träda i kraft tidigast den 1 juli 2020. 
Frågan om eventuell efterhandsdebitering som behandlades i Ds 2018:41 
kommer däremot inte att vara aktuell under 2020. 
Taxan måste beslutas i kommunfullmäktige före 14 december 2019. Då 
tillämpas förordning (EU) 2017/625 fullt ut. 

Beslutsunderlag 
 

Ärende/bedömning 
Inledande bestämmelser  

1 § Denna taxa gäller avgifter för Borgholms kommuns kostnader för 
offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom 
livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, 
inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 
lagstiftning.  

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel  

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt 
där det tappas ur kran till konsument, och  

2. snus och tuggtobak.  
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2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning  

2. årlig offentlig kontroll  

3. uppföljande kontroll som inte var planerad  

4. utredning av klagomål  

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  

6. importkontroll  

7. offentlig kontroll i övrigt  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 
beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- 
och byggnadsnämnden efter handläggning.  

Timavgift  

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1XXX kronor per timme 
kontrolltid från och med år 2020. Miljö- och byggnadsnämnden får för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgiften med en procentsats som 
motsvarar föregående års prisindex för kommunal verksamhet (PKV), 
publicerat av Sveriges Kommuner och Landstig (SKL).  

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende 
eller enligt de andra grunder som anges i taxan.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 
med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 
kontroller i övrigt.  

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas 
ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll 
eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 
gånger ordinarie timavgift.  

Avgift för registrering  

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala 
avgift för 1 timmes kontrolltid.  

Årlig kontrollavgift  

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden 
tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i 
bilaga 1.  
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Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 
multipliceras med timavgiften.  

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet 
enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas 
kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov.  

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas för varje påbörjat 
kalenderår. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje helt kalenderår enligt 9 § (förordning SFS 
2006:1166). För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga 
kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i 
förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.  

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en 
annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret.  

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det 
år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som vid kalenderårets 
början äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller 
foderföretagaren). 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål  

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte 
var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen 
och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och 
analys av prover.  

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som 
leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.  

Höjning eller nedsättning av avgift  

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och 
byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna 
taxa.  

Avgift exportkontroll  

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § 
betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig 
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land.  

68



Borgholms kommun 
Datum 
2019-10-01 

  
  

Sida 
4(4) 

 

 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i 
ärendet, beräknat enligt 5 §.  

 

Avgift importkontroll  

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som 
avses i 7 §, betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild 
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i 
ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för 
provtagning och analys av prover. 

Avgiftens erläggande och verkställighet  

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borgholms kommun 
genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som 
anges i beslutet om avgift eller faktura.  

Överklaganden  

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  

Ikraftträdande  

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.  

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas 
från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska 
debiteras tillämpas istället till och med den 31 december 2019 tidigare 
beslutad timavgift (1020 kr). Detsamma gäller ärenden som rör 
registreringar som inkommer till nämnden under denna period. 

Sven Jansson 
Miljöinspektör 

Anna Stjärndahl 
Miljöchef 

 

 
Bilaga 1- Riskmodul  

 

Bilaga – 2 SKL:s underlag för utformning av taxa 
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Avdelningen för juridik  

Anna Marcusson  

 

 

Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll 

inom livsmedelslagstiftningen 

 

Inledande bestämmelser  

1 §  Denna taxa gäller avgifter för XX kommuns kostnader för offentlig kontroll, 

prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 

livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) 

om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 

meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel  

  1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det 

tappas ur kran till konsument,1 och 

  2. snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning 

3. årlig offentlig kontroll 

4. uppföljande kontroll som inte var planerad  

5.  utredning av klagomål    

6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

7. importkontroll  

9. offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 

enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av X-nämnden 

efter handläggning.  

 

Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften X kronor per timme kontrolltid. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning 

                                                 
1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 

kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 
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eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 

grunder som anges i taxan.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 

använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.  

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 

timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan 

offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 

söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 

helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för registrering  

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för x 

timme[ar]s kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift  

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 

livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid X-nämnden tilldelat eller beslutat för  

anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras 

med timavgiften. 

8 §  Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 

riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 

nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9 §  Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift 

omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och 

med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 

avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras 

den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i 

förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp 

för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 

kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.  

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 

verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 

livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 
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Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål    

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 

planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 

under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och 

konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande 

åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 

och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.  

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 

bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.  

Höjning eller nedsättning av avgift  

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 

tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får X-nämnden i ett enskilt ärende besluta 

ändra avgiften enligt denna taxa.  

Avgift exportkontroll  

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 

avgift till X nämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 

exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 

beräknat enligt 5 §.   

Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i X §, 

betala avgift till X nämnden för sådan särskild importkontroll som följer av 

förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett 

tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 

beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av 

prover 

Avgiftens erläggande och verkställighet  

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till  X-kommun genom dess X-

nämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.  

Överklaganden  

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  

Ikraftträdande   

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.  

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och 

med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas 
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istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (x kr). 

Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under 

denna period. 
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Bilaga 1: Riskmodul 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter 

om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig 

kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen 

(tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan 

multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).  
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-04 34

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2019/146 106 KS

Ökad samverkan med Mörbylånga kommun med anledning av folkom-
röstningsresultatet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anta den övergripande överenskommelsen gällande mellankommunal sam-

verkan mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner.

Ärendebeskrivning
Det finns en strävan från både Borgholms kommun och Mörbylånga kommun om att 
samverka i frågor där det kan leda till fördelar för båda kommunerna. För att under-
lätta samverkan och ha tydliga former för hur det ska ske har ett förslag till övergri-
pande överenskommelse tagits fram.

Beslutsunderlag
Förslag till övergripande överenskommelse, 2020-01-20.

Bedömning
Överenskommelsen har tagits fram tillsammans av de två kommunerna. Tanken är 
att denna överenskommelse ska utgöra den formella ramen när man sedan ska slu-
ta avtal om olika samarbeten. De olika avtal som sedan sluts ska utgöra bilagor till 
den övergripande överenskommelsen.

Den övergripande överenskommelsen bedöms vara en fråga av principiell betydel-
se. Det är i detta beslut som kommunen formellt talar om att man vill samverka på 
olika områden med Borgholms kommun och därför måste detta beslut fattas av 
kommunfullmäktige. De underliggande avtal som kan komma att slutas bör i de fles-
ta fall kunna fattas av ansvarig nämnd men om det skulle bli aktuellt med samarbete 
i en fråga som är av större vikt för kommunen måste sådana beslut fattas av kom-
munfullmäktige enligt kommunallagen 5 kap. 1 §.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________

76



Överenskommelse
Sida
1(2)

Datum
2020-03-16

Diarienummer
2019/146 KS

Övergripande överenskommelse gällande 
mellankommunal samverkan mellan Borgholm och 
Mörbylånga kommuner
För att klara framtidens utmaningar och erbjuda våra kommuninvånare en 
god kvalitet i de olika verksamheterna har ett beslut fattats att kommunerna 
ska samverka inom olika områden där det är möjligt enligt kommunallagens 
regler om avtalssamverkan. 

Enligt kommunallagen 9 kap. 37 § är det möjligt för kommuner att träffa 
avtal om samverkan när det gäller uppgifter som de berörda kommunerna 
ska utföra. För att sådan avtalssamverkan ska vara möjlig ska det handla 
om offentliga tjänster som ska utföras av de berörda kommunerna och det 
måste handla om verklig samverkan, inte enbart om att köpa och sälja 
tjänster. Olika så kallade stödtjänster omfattas inte av möjligheten till 
avtalssamverkan, utan endast det som inbegrips i det så kallade 
Hamburgundantaget i lagen om offentlig upphandling.  

Syftet med samverkan
Syftet är att öka effektiviteten och kvaliteten i båda kommunernas 
verksamheter. Syftet är även att minska sårbarheten och öka attraktionen 
som arbetsgivare. 

Om det finns ytterligare syften ska dessa anges i avtalet.

Samarbetet ska bedömas ur nedan perspektiv:

 Effektivare drift
 Högre kvalitet
 Säkra kompetensförsörjningen
 Öka mernyttan för våra medborgare och företagare och ge 

känslan av en sömlös organisation.

Uppföljning
Uppföljning av den övergripande överenskommelsen ska ske årligen i 
september. Ansvarig för uppföljningen är kommunchef och kommundirektör 
och en redogörelse ska ske till respektive kommunstyrelse. Varje kommuns 
kommunstyrelse ansvarar för att rapportera till kommunfullmäktige om den 
samverkan som sker, i enlighet med kommunallagens 9 kap. 38 §.

Giltighet
Denna övergripande överenskommelse är giltig efter beslut i respektive 
kommuns kommunfullmäktige.
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Borgholms kommun
Datum
2020-03-16

Diarienummer
2019/146 KS

Sida
2(2)

Reglering av samverkansavtal som utgör bilaga till denna 
övergripande överenskommelse

För varje samverkansområde ska samverkansavtal tecknas vilka utgör en 
bilaga till denna övergripande överenskommelse. De ska innehålla:

 Syfte
 Tider och omfattning
 Åtagande
 Ekonomi
 Betalning
 Övriga villkor

Tider och omfattning
Avtalen löper kalenderårsvis med tre månaders uppsägningstid.

Om avvikelse från detta finns ska det anges i avtalet.

Åtagande

Åtagande och arbetsuppgifter i detalj ska anges i avtalet.

Ekonomi
Den mellankommunala debiteringen ska ske så att varje kommun bär sina 
kostnader efter självkostnadsprincipen.

Förtydliganden och eventuella schabloner ska anges i avtalet.

Betalning
Fakturering ska ske kvartalsvis med betalningsdatum sista mars, juni, 
september, december.

Avvikelse ska redovisas i avtalet.

Övriga villkor
Beslut om att ingå eller säga upp respektive avtal är giltigt efter beslut i 
ansvarig nämnd i respektive kommun under förutsättning att frågan inte är 
av sådan natur att kommunfullmäktige enligt kommunallagens regler om 
delegeringsförbud ska fatta beslutet.

Tvist angående denna överenskommelse och de avtal som sluts med stöd 
av denna överenskommelse ska, om parterna inte själva kan komma 
överens, hanteras av svensk allmän domstol.

Denna övergripande överenskommelse börjar gälla den 1 januari 2020
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-04 40

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr 2020/41 KS

Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen föreslå kom-
munfullmäktige
att anta särskilt ägardirektiv för bolagsstämman 2020, att begära extra utdelning 

med 3 mkr så att den totala utdelningen från bolaget uppgår till 7 mkr för 
2019.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har tidigare aviserat att kommunen önskar en utdelning för 
2019 med 4 mkr. Med hänsyn till bolagets preliminära resultat och gjorda försälj-
ningar under året föreslås en extra utdelning från bolaget om 3 mkr.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslå kommunstyrel-
sen föreslå kommunfullmäktige att anta särskilt ägardirektiv för bolagsstämman 
2020, att begära extra utdelning med 3 mkr så att den totala utdelningen från bola-
get uppgår till 7 mkr för 2019.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsens arbetsutskott stödjer förslaget.

Protokollsanteckning
Carl Malgerud lämnar följande protokollsanteckning:

 I samband med den pågående bokslutsprocessen beslutades att Borgholms kom-
mun ber styrelsen i BEAB om en extra utdelning på 3,0mkr utöver redan planerad 
utdelning på 4,0mkr. Därmed uppgår utdelningen för 2019 till 7,0mkr. Med anledning 
av detta lämnar jag följande protokollspunkter till beslutet:

1. Beslutet är drivet av ett lägre än förväntat resultat i kommunen, vilket gör ut-
delningen till en ren bokslutsdisposition

2. Utdelningen kan motiveras av att BEAB under året gjort en reavinst på aktie-
försäljning. Dock var likviditeten från denna försäljning avsedd för främst VA-
investeringar som nu fördröjs.

3. Utdelning resulterar i utdelningsskatt på 20% som för kommun-koncernen i 
detta fall måste ses som en onödig utgift

Borgholm 200204

Carl Malgerud
Moderaterna

Skickas till
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige
______________
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4739 I Återrapportering  - uppdrag nr 13: Val av två 
alternativa rätter samt utökat salladsbord  Beslut 
SN 2019-12-18  § 134 Delredovisning av uppdrag 
från beredning (inkom 2019-12-27)

Marie-Louise Johansson

2020-01-23 Socialnämnden

KS 2016/243 KS meddelande SKRIVELSE

Förslag att inrätta fullmäktigeberedning - Sveriges 
bästa äldreomsorg

2020.245 I Redovisning medel DUA 2017-3 
företagssamverkan

Magdalena Widell

2020-01-23

KS 2017/164 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Delegation Arbetsmarknadsavdelningen

2020.248 I Protokoll Kalmarsunds Överförmyndarnämnd 
2020-01-16

Magdalena Widell

2020-01-24 Kalmarsunds Överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.255 I Havsplanen för Blekinges kustkommuner 
(Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och 
Sölvesborg) har vunnit laga kraft

Magdalena Widell

2020-01-27 Karlskrona kommun

KS 2018/160 KS meddelande 

Remiss för Havsplanen, Blekinge

2020.256 I Länsstyrelsen beslutar att ge er dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna. Beslutet innebär 
att ni får ta bort totalt 55 m stenmur och lägga 
igen 12 m dike fördelar på 14 stenmurar och 3 
diken enligt ansökan och bifogad beslutskarta.

Magdalena Widell

2020-01-27 Länstyrelsen 

KS 2018/231 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr 
till Fyr

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-02-19

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2020-01-18 - 2020-02-19

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 5
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.258 I Styrelseprotokoll Samordningsförbundet 2019-12-
13 

Magdalena Widell

2020-01-27 Samordningsförbundet i Kalmar Län

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.289 I Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny 
arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 14 | 
Viktig information från SKR (cirkulär 20:04)

Magdalena Widell

2020-01-30 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.295 I Förrättningsakt i ärende H181056 
fastighetsreglering Mellböda 25:1- 25:2. Akten 
förvaras i ärendepärmen

Magdalena Widell

2020-01-30

KS 2017/246 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Skrivelse om att få köpa ytterligare mark till 
Mellböda 25:2

2020.324 I Tekniksprångsavtalet 20 | Viktig information från 
SKR, cirkulär 20:03

Magdalena Widell

2020-01-31 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.326 U Brev till civilminstern Lena Micko angående 
servicekontor.

Magdalena Widell

2020-01-31

KS 2020/9 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Delegation KSO 2020

2020.327 I Underättelse om avslutad förättning H1646, 
Borgholm 11:1, 13:1, 13:2, s:19 och 
fastighetsbestämning rörande Borgholm 11:1, 
13:1 och 13:2 

Magdalena Widell

2020-02-03 Lantmäteriet 

      KS meddelande UNDERRÄTTELSE

2020.329 U Slutrappotering §37a-medel Språk och 
jämställdhet- vägen till inkludering i samhället 

Magdalena Widell

2020-02-03 Till Länsstyrelsen 

KS 2018/76 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Projekt Flyktingguide - integration § 37 medel 
2018

2020.330 I En starkare skydd för välfärdssystemen | Viktig 
information från SKR (cirkulär 2020:05)

Magdalena Widell

2020-02-03 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  2 av 5
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.331 U LOVA-ansökan Biokol av släk och alger Magdalena Widell

2020-01-31

      KS meddelande 
korshänvisa till Ecos Dnr 2020-107 

UTGÅENDE SKRIVELSE

2020.364 I Mark- och miljödomstolen ändrar bestämmelsen 
om vinterväghållning i beskrivningen,
BE 1, så att den får följande lydelse:
Vägen ska hållas farbar för trafik med 
motorfordon under barmarksperioden. Dessutom 
ska vinterväghållning
ske i den omfattning som delägarna i 
anläggningssamfälligheten beslutar om.
2. Mark- och miljödomstolen ändrar beslutet om 
andelstal för utförande och drift ( se fullständig 
dom) Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandena i övrigt.
4. Vardera parten ska stå sina 
rättegångskostnader.
Det ankommer på Lantmäteriet att göra 
erforderliga ändringar i förrättningshandlingarna.

Magdalena Widell

2020-02-05 Mark- och miljödomstolen 

KS 2018/4 KS meddelande DOM

Markfrågor mex 2018

2020.365 I Skatteverket meddelar att from 2020-01-29 är 
Borgholms kommuns civilförsvarsförening 
avregistrerad

Magdalena Widell

2020-02-05 Borgholms kommuns civilförsvarsförening 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.370 I Information till arbetsgivare med anledning av 
epidemi- eller pandemiutbrott | Viktig information 
från SKR (cirkulär 20:06)

Magdalena Widell

2020-02-05 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.373 I Justerat protokoll från Hjälpmedelsnämndens 
sammanträde 31 januari 2020

Magdalena Widell

2020-02-06 Hjälpmedelsnämnden

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.376 I Internränta för år 2021 | Viktig information från 
SKR (cirkulär 20:7)

Magdalena Widell

2020-02-07 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  3 av 5
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.379 I Meddelande (3/2020) från SKR:s styrelse om 
Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Magdalena Widell

2020-02-10 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande MEDDELANDE

2020.412 I Till samtliga kommun- och regionstyrelser
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) har den 31 januari 2020 beslutat om 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om Strategi för
genomförande av Vision ehälsa 2025, se bifogad 
bilaga.
 
För frågor om överenskommelsen kontakta Patrik 
Sundström, avdelningen för digitalisering, e-post: 
patrik.sundstrom@skr.se eller 08-452 70 00. Vårt 
diarienummer för ärendet är 19/01571.

Magdalena Widell

2020-02-12 SKR

      KS meddelande MEDDELANDE

2020.414 I Protokoll från kalmarsunds gymnasieförbund 
2020-01-30

Magdalena Widell

2020-02-12 Kalmarsunds gymnasieförbund

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.415 I Road rebels- Tillstånd att anordna uppvisning 
med motorfordon på väg centrala Borgholm 2020
-05-23 18:00-23:00 

Magdalena Widell

2020-02-12 Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2020/15 KS meddelande TILLSTÅNDSBEVIS

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.416 I Angående lokaltrafikföreskrift- Länstyrelsen avslår 
ansökan om sänkt hastighet för Trosnäs- Frönäs- 
Gamleby samfällighetsförening 30 km/tim under 
perioden 2020-06-15--2020-08-15

Magdalena Widell

2020-02-12 Länsstyrelsen Kalmar län 

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.424 I Beslut om statligt investeringstöd för 
hyresbostäder och bostäder för studerande enligt 
förordning (2016:881) Länsstyrelsen utbetalar 3 
402 000 kr till Borgholms kommun 

Magdalena Widell

2020-02-13 Länsstyrelsen i Kalmar

KS 2017/198 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Sidan  4 av 5
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

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

2020.434 I Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:08)

Magdalena Widell

2020-02-14 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  5 av 5

84



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.212 U Röjning fastigheten Norra Gärdslösa 10:1 Stefan Andersson-Junkka

2020-01-22 Kaj Petersson

KS 2018/67 DELEGERINGSBESLUT

Begäran om trädfällning 2018-2020

2020.233 U Delegeringsbeslut att ge mark- och 
exploateringsstrateger med Tillväxtchef som 
ersättare fullmakt att företräda kommunen i mål 
nr M 5322-19 4:2 gällande ”Tillstånd enligt 
miljöbalken till ytvattenbortledning m.m för 
allmän vattenförsörjning

Ilko Corkovic

2020-01-22

KS 2020/31 2020-01-22- Inskickat till mark och 
miljödomstolen via post/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Fullmakt att företräda kommunen

2020.436 U Ölands kyrkstafett- Tillstyrkt ansökan för de 
delar som berör Borgholms kommun 2020-05-02 
 kl 08 00-16 00 

Anders Magnusson

2020-01-23 Yttrande 

KS 2020/15 2020-01-23- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.293 U Tillåtelse- Grävning sker Väster om Löts kyrka 
på Palmelund 4:1 och 4:2 2020-01-27--2020-09-
30

Julia Hallstensson

2020-01-30 20200001/One Nordic AB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.294 U Tillåtelse- Grävning sker på Strandgatan 14 
2020-01-20--2020-01-24  

Julia Hallstensson

2020-01-30 20200002/BEAB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-02-19

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2020-01-18 - 2020-02-19

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.333 U GBJ bygg-  Ingen erinran mot ansökan för 
container på  Villagatan 3 2020-02-03--2020-04-
10

Anders Magnusson

2020-02-04 Yttrande 

KS 2020/6 2020-02-04- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.374 U Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
tillfälligt förbud mot fordon på del av Södra 
Esplanaden,
Östra Kyrkogatan, Köpmangatan och Tullgatan, 
Borgholm;
beslutade den 6 februari 2020. Denna författning 
träder i kraft den 6 februari 2020 och upphör att 
gälla den 30 juni 2020 18.00

Helene Wertwein Haavikko

2020-02-06 2020:2

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

2020.375 U Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 
kap. 1 § andra stycket 7 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Hantverkaregatan i Borgholm, 12-16,5 m 
söder om korsningen Storgatan-
Hantverkaregatan, gatans
östra sida, ska vara ändamålsplats för lastning 
och lossning.
2 § Ändamålsplatsen är endast avsedd för 
fordon tillhörande Apoteket.
Denna författning träder i kraft den 7 februari 
2020.

Helene Wertwein Haavikko

2020-02-07 2020:1

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

208757 K [TRV 2020/14605] Begäran om yttrande 
gällande transportdispens

Jonatan Wassberg

2020-02-17 GDL Transport AB

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

2020.439 U Avflyttning av fordon RCS 369 Jens Odevall

2020-02-17

KS 2020/2 2020-02-17- Skickat till fordornsägare med 
uppmaning att ta bort fodornet senast 2020-02-
25

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

208802 K Bengt Nilsson- Tillstyrkt hållplats 2020-03-30--
2020-12-31 kl.
09.00-23.00

Anders Magnusson

2020-02-18 Yttrande 

KS 2020/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

Sidan  2 av 3
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Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

208882 K Ölands Marathon- Ingen erinran mot ansökan  
Start och Mål Torget i Löttorp 2019-08-03 kl 13-
20

Anders Magnusson

2020-02-18

KS 2020/15 DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

208883 K Borgholms cityförening- Påskfirande tillstyrkt 
ansökan

Anders Magnusson

2020-02-18

KS 2020/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

208886 K BTE bygg-  Ingen erinran mot ansökan för 
container på  Villagatan 3 2020-02-03--2020-04-
10_2

Anders Magnusson

2020-02-18 Yttrande 

KS 2020/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

Sidan  3 av 3

87



PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-02-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-02-04

§ 28 Information från verksamheten, kommunchefen
§ 29 Information; Preliminärt resultat 2019
§ 30 Möte med revisorerna
§ 31 RF SISU Småland; Fritidsbanker, information
§ 32 Hantering av livesändningar i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet.
§ 33 Information från samhällsplaneraren; Översiktsplan för Borgholms kommun
§ 34 Övergripande överenskommelse Mörbylånga kommun - Borgholms kommun
§ 35 Fastighetsförsäljning; Haglerum 2:1
§ 36 Förordning fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper
§ 37 Godkännande av deltagande i kurser, konferenser; politiker 
§ 38 Trafiknämnden; Handikapparkering, Åkerbohemmet
§ 39Tilldelningsbeslut upphandling Enheter, datortillbehör och AV
§ 40 Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB

2020-02-11

§ 41 Utökad kommunal närvaro i Runsten
§ 42 Offentlig toalett, Södra parken
§ 43 Uppföljnings- och avstämningsmöte; socialnämnden
§ 44 Information; Bokslut och driftredovisning 2019
§ 45 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2020
§ 46 Uppföljnings- och avstämningsmöte; utbildningsnämnden
§ 47 Information från fastighetsstrateg; Resedan 11
§ 48 Uppföljnings- och avstämningsmöte; Borgholm Energi AB

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

2020-01-27

§ 1 Uppföljnings- och avstämningsmöte; Borgholm Energi AB
§ 2 Tillväxtchef Anders Magnusson informerar
§ 3 Förslag på överenskommelse mellan Borgholms kommun och RF-SISU Småland an-
gående stöd till utveckling av idrottsföreningar.
§ 4 Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad

-----------------------------------------------------------------
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