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Till KOMMUNSTYRELSEN

Budgetuppföljning april 2020

Förslag till beslut 
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter april 2020.

 Resultatet för kommunen är +10,9 mkr. (Årsprognos +27,8 mkr)
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +2,4 mkr. (Årsprognos +11,0 mkr)
 Likvida medel 8,4 mkr. 

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen april 2020. 

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

Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 1,8 mkr. Det pågår fortfarande genomlys-
ning av verksamheterna för att hitta ytterligare åtgärder. Coronakrisen skapar osä-
kerhet om dels hur påverkan blir på verksamheterna och sjukskrivningstal. Rege-
ringens åtgärdspaket kommer att täcka delar av de kostnader som i nuläget bedöms 
uppkomma. Kostnader för åtgärder att stötta det lokala näringslivet och föreningar är 
svår bedömda. Förvaltningen 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 genomlys-
ning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongsvariationen och 
bli mer kostnadseffektiv.

Inom tillväxtenheten kommer personal arbeta med exploateringsprojekt som kom-
mer att finansieras av markförsäljning vilket innebär en lägre personalkostnad jäm-
fört med budget. Även översyn av arrenden för sjöbodar pågår och väntas ge effekt 
under 2021 och framåt.
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Kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar verk-
samheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastning-
en och de höga personalkostnaderna implementeras nya arbetssätt vid halvårsskif-
tet. Arbetet med menyplanering kommer intensifieras samt att de rutiner som finns 
avseende vikarietillsättning kommer ses över. Även översyn av taxa för icke peda-
gogiska måltider är planerad.

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

Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektivise-
ringar.

Borgholms slott

Enligt avtal med Statens fastighetsverk ska överskott återföras till verksamheten. 
Föregående års överskott var 3,0 mkr och en överföring kommer tas upp för beslut.

Utbildningsnämnden

Samtliga enheter inom förvaltningen arbetar aktivt med sina organisationer för att nå 
en budget i balans vid årets slut. Under sommaren kommer fritids och förskolor 
samverka då barn- och elevantal väsentligt minskar.

Socialnämndens åtgärder uppgår till 5,4 mkr.

Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas 
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmateri-
al under centralt.

Försörjningsstödskostnaderna beräknas kunna minska med 10 %, vilket motsvarar 
550 tkr på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer 
kommer ut i självförsörjning via enheten för stöd och arbete. Åtgärden redovisas un-
der verksamheten för stöd och arbete.

För att förvaltningen ska kunna minska kostnaderna för externa placeringar både in-
om barn och familj och inom missbruk behöver samarbetet och planeringen gällan-
de öppenvårdsinsatser stärkas. Även antalet egna familjehem behöver bli fler för att 
uppnå åtgärden om 2,2 mkr som redovisas under individ- och familjeomsorgen. Gäl-
lande verksamheten för stöd och insatser så finns åtgärder om 2,0 mkr antagna vil-
ka kommer ge effekt i samband med att verksamheten effektiviseras och samarbe-
tet mellan individ- och familjeomsorgen stärks. 

EKONOMIAVDELNINGEN

Lars-Gunnar Fagerberg Mattias Sundman
Ekonomi och fastighetschef Controller

Skickas till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen
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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 
29 april kom SKR med ett nytt cirkulär 20:20 vilket innebar att slutavräkningen för 
skatteintäkterna försämrades avsevärt. De tidigare avviseringarna om generella 
statsbidrag och de minskade skatteintäkterna är nu i samma nivå.    

Justeringar som gjordes i bokslutet 2019 påverkar prognosen positivt 2020. Justeringar i 
prognosen avser utdelning från Borgholm Energi AB med 6,9 mkr. Eventuell ersättning 
från försäkringsärendet för Åkerboskolan avvaktar den juridiska processen och ingår inte 
i prognosen.

Årets prognostiserade resultat +27,8 mkr bygger på det budgeterade resultatet +16,8 mkr 
och att nämnder och styrelser når budgetavvikelsen +11,0 mkr.

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

Under åren 2017 och 2018 ökade antalet anställda i kommunen med 
integrationsuppdraget för att sedan minska med uppdraget under 2019. Kommunens 
skattefinansierade del har under året gått över från bolaget till kommunen vilket har lett 
till att antalet anställda i kommunen har ökat 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 103 972 129 127 164 636 191 925 213 827

Verksamhetens kostnader 781 430 780 614 793 172 807 849 773 958

Årets resultat 27 841 -12 007 17 608 12 166 67 037

Soliditet 42% 38% 39% 38% 38%

Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelsen 9% 5% 6% 4% 1%

Investeringar (netto) 53 488 79 967 39 182 46 883 46 239

Självfinansieringsgrad investeringar 106,8% 29,9% 134,3% 77,8% 204,1%

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 
juridisk process med försäkringsbolaget eftersom presenterad ersättningsnivå anses för 
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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. 

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

Nedskrivning av bokförda värden för gamla Skogsbrynet 2,5 mkr är med i utfallet för 
april och tynger således kommunens årsprognos. Rivningen är slutförd och 
saneringskostnader för asbest med mera fördyrade rivningen av fastigheten. 

Kommunen har i en rad beslut valt att stötta det lokala näringslivet, föreningar och 
kommunens anställda på grund av de negativa effekter som Covid-19 medför. 

I en rad satsningar från Sveriges riksdag, som är riktade till kommunerna, relaterade till 
de allvarliga ekonomiska konsekvenser som coronaviruset medför. Har kommunen 
mottagit och kommer motta generella statsbidrag. Dessa reduceras dock av de minskade 
skatteintäkterna i form av slutavräkningar.   

Utöver detta har regeringen och januaripartierna lovat att kommuner och regioner ska 
kunna få ansöka om bidrag för extra hälso- och sjukvårdskostnader för att förhindra 
smittspridning. Dessutom kommer staten tillfälligt stå för alla sjuklönekostnader under 
april och maj. Under april månad uppgick sjuklönekostnaderna totalt till 1,6 mkr dessa är 
inte uppbokade i aprilresultatet och tynger således resultatet för april. (se bilaga Effekter 
av covid-19).      

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Kommunens resultat för perioden januari till april uppgår till +10,9 mkr och den totala 
budgetavvikelsen är +2,4 mkr. Socialnämnden och kommunstyrelsen är de som visar en 
negativ budgetavvikelse. Den totala budgetavvikelsen reduceras av det som återfinns på 
finansförvaltningen och övriga nämnder och styrelser.

Prognosen för kommunens resultat +27,8 mkr består av det budgeterade resultatet +16,8 
och budgetavvikelsen +11,0 mkr. Kommunstyrelsen, Borgholms slott och socialnämnden 
är de nämnder som har en negativ budgetavvikelse och detta reduceras av det som 
återfinns på finansförvaltningen och övriga nämnder och styrelser.

Likviditet
Likviditeten den sista april var 8,4 mkr (februari 24,6 mkr och mars 3,1 mkr). Höga 
investeringsnivåer med självfinansiering under 2019 har medfört att likviditeten är 
ansträngd. Kommunen avvaktar utbetalningen för muddringen i Böda och Byxelkrok. 
Ersättningsnivån för Åkerboskolan är för närvarande okänd och avvaktar den juridiska 
processen. Extra generella statsbidrag på yterliggare 17,9 mkr förväntas inkomma under 
juni månad. Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB medför ett positivt tillskott till 
likviditeten på 6,9 mkr. Årets största utbetalning, förutom löner, gjordes i mars när 4,5 
procent av alla lönesummor betalas till "Individuella pensionsvalet", dvs varje 
medarbetares val av pensionsplacering. Summan uppgick till 15 mkr. Överföring av 
maskiner och inventarier till Gata/Park under våren kommer att påverka likviditeten. Till 
och med april har kommunen investerat 9,3 mkr vilket har påverkat likviditeten med 
motsvarande belopp. 
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Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är -0,3 mkr (februari +0,5 mkr och mars +1,1 mkr). 
Den negativa avvikelsen härleds främst till fastighetsavdelningen där kostnaden för 
rivningen av Skogsbrynet, akuta insatser gällande läckande huvudledning vid 
Viktoriaskolan samt uppsäkring av laddstolpar för elbilar vid Ekbacka medför ytterligare 
underskott. 

Utbildningsnämndens budgetavvikelse är +1,1 mkr (februari -0,2 mkr och mars +0,8 
mkr). Budgetavvikelsen härleds främst till olika former av bidrag. Under perioden har 
förvaltningen även fått en högre bidragsram än förväntat för statsbidraget för likvärdig 
skola samt statsbidraget för läxhjälp. Kostnader för skolskjutsar är fortsatt högre än 
budgeterad nivå.

Socialnämndens budgetavvikelse är -4,9 mkr (februari -2,4 mkr och mars -3,3 mkr). 
Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa 
placeringar gällande barn och unga samt individer med missbruksproblematik är högre än 
budgeterat. Omsorgen om funktionsnedsatta har högre personalkostnader än budgeterat 
samt att antalet hemtjänsttimmar har ökat jämfört med budget vilket bidrar till den 
negativa avvikelsen.

Finansförvaltningens budgetavvikelse är +6,0 mkr (februari +2,8 mkr och mars +5,9 
mkr). Överskottet på finansförvaltningen förklaras främst av generella statsbidrag och 
utjämning +6,0 mkr. Utöver detta tillkommer låga pensionskostnader och löneskatt +2,5 
mkr. Under mars månad mottog kommunen 1,8 mkr i extra generellt statsbidrag. Det som 
belastar finansförvaltningens budget är nedskrivningen av Skogsbrynet -2,5 mkr.   

Driftredovisning (tkr)

 Årsbudget Budget jan-apr Utfall jan-apr Avvikelse

Total

1 Kommunstyrelsen 165 316 55 228 55 567 -339

2 Övriga nämnder 2 185 794 731 63

3 Borgholms Slott 0 1 579 1 133 446

6 Utbildningsnämnd 187 317 62 322 61 244 1 078

7 Socialnämnd 309 779 98 681 103 586 -4 905

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 196 181 15

9 Finansförvaltning -682 036 -227 938 -176 815 6 016

Summa -16 851 -8 508 -10 882 2 374

Prognos
Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till -4,9 mkr (februari -4,9 mkr och mars -4,6 
mkr). Den prognostiserade avvikelsen härleds främst till gata/park där kostnaderna är 
högre än budget. Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet samt hyreskostnaden för 
Ölands gymnasium är inte budgeterad vilket medför en negativ avvikelse. Kostenheten 
har högre livsmedelskostnader än budgeterat samt högre personalkostnader vilket 
sammantaget bidrar till avvikelsen.

Borgholms Slott helårsprognos uppgår till -2,6 mkr (februari -0,2 mkr och mars -2,6 
mkr). Anledningen till den vikande prognosen är effekter av Covid-19 då planerande 
arrangemang och aktiviteter inte kommer vara möjliga att genomföra. Det kommer dock 
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upp för beslut avseende överföring av föregående års överskott +3,0 mkr.

Utbildningsnämndens prognos för helåret är -0,4 mkr (februari -0,3 mkr och mars +0,2 
mkr). Prognosen inkluderar främst ökade kostnader för skolskjuts. Kostnaden förväntas 
vara ca. 2,1 mkr över budgeterad nivå. Avvikelsen reduceras på grund av utbetalningen 
från Migrationsverket om 742 tkr, samt de olika statsbidrag som inte varit budgeterade 
fullt ut. Elevhälsan väntas ha ett överskott vad gäller personal vid årets slut på grund av 
vakanser.

Socialnämndens helårsprognos uppgår till -3,8 mkr (februari -5,3 mkr och mars -2,6 
mkr). Prognosen grundas på att kostnaden för externa placeringar kommer ligga högre än 
budgeterat men sjunka under andra halvan av året. Den problematik som föreligger inom 
omsorgen om funktionsnedsatta gällande höga personalkostnader kommer inte kunna 
lösas tillräckligt snabbt för att nå en budget i balans. Flera förändringar i verksamheterna 
med nya och mer resurskrävande brukare i kombination med en personalplanering som 
inte är tillräckligt effektiv gör att verksamheten förväntas visa på en negativ avvikelse vid 
årets slut.

Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +22,7 mkr (februari +11,3 mkr och 
mars +29,9 mkr) och detta består av följande:

 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +11,4 mkr. 
 Löneskatt och pensioner +7,3 mkr.
 Avskrivning av skogsbrynet och lägre internränta -2,9 mkr.
 Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB +6,9 mkr.

Prognosen inkluderar de aviserade extra generella statsbidragen och en försämrad 
slutavräkning.

Prognos driftredovisning (tkr)

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikelse

Total

1 Kommunstyrelsen 165 316 170 251 -4 601 -4 935

2 Övriga nämnder 2 185 2 185 0 0

3 Borgholms Slott 0 2 582 -2 581 -2 582

6 Utbildningsnämnd 187 317 187 752 174 -435

7 Socialnämnd 309 779 313 560 -2 619 -3 781

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 588 0 0

9 Finansförvaltning -682 036 -704 759 29 865 22 723

Summa -16 851 -27 841 20 238 10 990

Åtgärder
Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 1,8 mkr. Det pågår fortfarande genomlysning av 
verksamheterna för att hitta ytterligare åtgärder. Coronakrisen skapar osäkerhet om dels 
hur påverkan blir på verksamheterna och sjukskrivningstal. Regeringens åtgärdspaket 
kommer att täcka delar av de kostnader som i nuläget bedöms uppkomma. Kostnader för 
åtgärder att stötta det lokala näringslivet och föreningar är svår bedömda.

Förvaltningen 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 säsongsvariationen och bli mer 
kostnadseffektiv.
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Inom tillväxtenheten kommer personal arbeta med exploateringsprojekt som kommer att 
finansieras av markförsäljning vilket innebär en lägre personalkostnad jämfört med 
budget. Även översyn av arrenden för sjöbodar pågår och väntas ge effekt under 2021 och 
framåt.

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 implementeras nya arbetssätt vid halvårsskiftet. Arbetet 
med menyplanering kommer intensifieras samt att de rutiner som finns avseende 
vikarietillsättning kommer ses över. Även översyn av taxa för icke pedagogiska måltider 
är planerad.

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

Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.

Borgholms slott

Enligt avtal med Statens fastighetsverk ska överskott återföras till verksamheten. 
Föregående års överskott var 3,0 mkr och en överföring kommer tas upp för beslut.

Utbildningsnämnden

Samtliga enheter inom förvaltningen arbetar aktivt med sina organisationer för att nå en 
budget i balans vid årets slut. Under sommaren kommer fritids och förskolor samverka då 
barn- och elevantal väsentligt minskar.

Socialnämndens åtgärder uppgår till 5,4 mkr.

Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas 
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmaterial 
under centralt.

Försörjningsstödskostnaderna beräknas kunna minska med 10 %, vilket motsvarar 550 tkr 
på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer kommer ut i 
självförsörjning via enheten för stöd och arbete. Åtgärden redovisas under verksamheten 
för stöd och arbete.

För att förvaltningen ska kunna minska kostnaderna för externa placeringar både inom 
barn och familj och inom missbruk behöver samarbetet och planeringen gällande 
öppenvårdsinsatser stärkas. Även antalet egna familjehem behöver bli fler för att uppnå 
åtgärden om 2,2 mkr som redovisas under individ- och familjeomsorgen. Gällande 
verksamheten för stöd och insatser så finns åtgärder om 2,0 mkr antagna vilka kommer ge 
effekt i samband med att verksamheten effektiviseras och samarbetet mellan individ- och 
familjeomsorgen stärks. 

1.4 Förväntad utveckling
Kommunstyrelsen. Det råder ovisshet i hur mycket pandemin kommer att påverka 
verksamheterna framåt men det vi ser redan idag är att de digitala verktygen används mer 
och på så sätt skapar nya arbetssätt som många gånger innebär en högre effektivitet. Hur 
turistsäsongen påverkas är också oklart och det finns oro för att intäkter för exempelvis 
hamnar kommer att minska och verksamheterna behöver ha beredskap för hur detta ska 
hanteras ekonomiskt. Pandemins påverkan på besök- och turistnäringen är i skrivande 
stund osäker. En utdragen situation får stor påverkan på näringslivet och kommunens 
skatteunderlag.

Det är nu andra året på den nya budgetprocessen vilket medför fortsatt utveckling och 
förbättring inför budget 2021 jämfört med föregående år. I och med Covid-19 så ändras 
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förutsättningarna och det gäller att tänka nytt och utnyttja de digitala hjälpmedel som 
finns.

Utbildningsnämnden. Kommunens prognoser gällande ekonomi och elevantal visar att 
utbildningsförvaltningens verksamheter behöver anpassas utifrån förväntad utveckling. 
Utbildningsnämndens verksamheter behöver få tydliga förutsättningar flera år framåt för 
att kunna ta fram en långsiktig plan. Det kommer att behövas större åtgärder som kommer 
kräva politiska beslut och prioriteringar.

Utbildningsförvaltningen har gjort en plan för omorganisering av elevhälsan tillsammans 
med rektorerna utifrån en gemensamt framtagen barn- och elevhälsoplan. Nästa steg är att 
genomföra kompetensutveckling tillsammans med rektorer och elevhälsa utifrån den nya 
organisationen. Detta förväntas öka utbildningsnämndens måluppfyllelse. 

Lärplattformen Edwise kommer under året att bytas ut till InfoMentor. Syftet är att 
underlätta grundskolans, grundsärskolans, fritidshemmens och förskolans administrativa 
och pedagogiska processer samt synliggöra skolans måluppfyllelse och driva 
skolutveckling. 

Förväntad utveckling för Åkerboskolan är att ritningar på den nya skolan färdigställs och 
att det under hösten går ut ett upphandlingsunderlag. 

Socialnämnden Det råder en stor osäkerhet gällande framtiden i och med Covid-19. 
Planar kurvan för smittspridningen ut kommer pandemin fortsätta under en relativt lång 
tid vilket kan påverka ekonomin och verksamheten negativt. Risker finns att 
rehabiliteringsbehov bland kommuninvånarna skjuts fram, relaterat till antal insjuknade i 
Covid-19 samt att stora delar av den äldre befolkningen har varit mer fysiskt inaktiva 
under en längre period.

Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 210 stycken 
om fem år. Borgholms kommun har en större andel befolkning som är över 80 än vad 
andra liknande kommuner har. För att bemöta ett ökat behov arbetas en äldreomsorgsplan 
med fokus på personcentrerad omsorg fram.

Kostnaderna för verksamheten kommer troligen öka med tiden. Det arbete som pågår nu 
är att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt för att ett utökat behov i större 
utsträckning ska inrymmas i den kapacitet som finns. Planering för ett nytt äldreboende 
på Ekbackaområdet pågår. 

För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt 
hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro.
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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 övergått till 
kommunstyrelsen från och med mars månad. Budget för dessa verksamheter är från 
januari flyttad till kommunstyrelsen. Personalen flyttades över i mars.

Utökade statsbidrag för kommunerna är beslutade vilket innebär att Borgholms kommun 
får cirka 19,7 mkr.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Förvaltningen visar en positiv avvikelse om -0,3 mkr (prognos - 4,9 mkr).

Den negativa avvikelsen härleds främst till fastighetsavdelningen där kostnaden för 
rivningen av Skogsbrynet belastar avdelningen enligt KS beslut §212 negativt med 
420 tkr.  Akuta insatser gällande läckande huvudledning vid Viktoriaskolan samt 
uppsäkring av laddstolpar för elbilar vid Ekbacka medför ytterligare underskott under 
ansvaret med ca 350 tkr. Övriga akuta insatser ca 150 tkr för perioden. Ytterligare negativ 
budgetavvikelse återfinns på plan- och byggenheten då samtliga fakturor för perioden inte 
ställts ut på grund av sjukdom.

Avvikelsen reduceras av kommunstyrelsen där de medel som riktats till 
socialförvaltningen inte nyttjats för perioden. Medlen förväntas nyttjas under året vilket 
visas i prognosen för helåret. Miljöenheten har vakanser som bidrar till den positiva 
avvikelsen samt något högre intäkter för miljö- och hälsoskydd än förväntat för perioden.

Den prognostiserade avvikelsen härleds till främst till gata/park där kostnaderna är högre 
än budget. Även hyreskostnad och verksamhetsanpassning för Ölands gymnasium är inte 
budgeterad vilket ger kommunstaben en negativ avvikelse. Kostenheten har högre 
livsmedelskostnader än budgeterat vilket bidrar till avvikelsen.

Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet är inte budgeterad och belastar 
fastighetsavdelningen vilket gör att avdelningen visar på en negativ prognos vid årets slut. 
Även akuta insatser samt uppsäkring av laddstolpar påverkar prognosen negativt.

Covid-19 har en stor påverkan på hela världens ekonomi, och då även den kommunala 
ekonomin. Riksdagen har tagit fram ett antal förslag för att lindra de ekonomiska 
konsekvenserna som pandemin innebär. Dels kommer arbetsgivaravgifter för upp till 30 
anställda per företag att sänkas och arbetsgivare ska få ersättning för sjuklönekostnader 
under april och maj. Dessa ersättningar kommer att återsökas från kommunens håll, men i 
dagsläget finns inga konkreta ansökningar att korrigera förvaltningarnas resultat med. 
Därför är dessa ersättningar inte medräknade i vare sig periodens budgetavvikelse eller 
prognosen för helår.
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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 2019 165 316 tkr

Ordförande Ilko Corkovic (S)

Förvaltningschef Jens Odevall

 

Analys av verksamheten

Kommunledningsförvaltning

Servicecenter har tittat på en programvara som bland annat innehåller forum (FAQ) och 
chatt för medborgare, kund och näringsliv. Kommunvägledaren kan snabbt svara på 
frågor och hänvisa vidare till handläggare och höjer därmed servicegraden ytterligare 
vilket gynnar Borgholms kommun, medborgare, kunder och näringsliv. Denna 
programvara går hand i hand med strävan att arbeta för "En väg in", som ständigt pågår. 
Digitala lösningar på Borgholms kommuns hemsida i form av formulär och e-tjänster är 
påbörjade och publicerade.

Inom tillväxtenheten har arbetsuppgifter delvis omprioriterats på grund av pandemin-
läget, insatser för person och näringsliv prioriteras i första hand. Konsekvensen av detta 
är att vissa planerade insatser har förskjutits i tid.

Covid-19 påverkar arbetet inom HR. Avdelningen får väldigt mycket frågor gällande 
rekrytering av extrapersonal, sommarpersonal samt övergripande samverkan för att 
snabbt kunna flytta medarbetare. En komptensinventrering har genomförs under april 
månad. Pågående är att anpassa nya övergripande avtal kring semester med mera. 
Avdelningen har även ett antal utredningar kring kränkande särbehandling samt 
åtgärdsarbete till följd av detta. Möjligheten att som medarbetare köpa cykel mot 
bruttolöneavdrag har implementerats under mars månad.

Miljöenheten arbetar för att uppfylla de mål som har satts upp för Miljö- och 
byggnadsnämndens ansvarsområde. För år 2020 ligger mycket fokus på förbättrad 
information genom ny hemsida och andra aktiviteter i form av utbildnings- och 
dialogtillfällen. Uppdaterade rutiner och mallar samt riktlinjer förväntas bidra till 
kvalitetssäkring av arbetet. Förberedelser för ett nytt ärendehanteringssystem pågår, när 
detta systemet är i skarp drift räknar vi med en utökad digitalisering av miljöenhetens 
ärendeflöde.

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.

Teknisk service

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

Analys av hamnverksamheten fortgår samtidigt som ett planeringsschema med samtliga 
återkommande insatser. Fullt fokus på att iordningställa toaletter och badplatser inför 
säsong. En effektivisering av administrationen avseende underhåll av vägar pågår också.

Kost, lokalvård och transport är också med i överflytten till kommunstyrelsen. 
Kostenheten förser kommunens verksamheter med måltider. Flertalet projekt drivs inom 
kostenheten, bland annat fokus egenkontroll och öppen matsal för äldre. En plan för 
etablerande av ett forum mellan kostverksamheten och Utbildningsförvaltningen började 
diskuteras under mars månad. Lokalvårdsenheten utför samtlig lokalvård i kommunens 
offentliga lokaler. Transportenheten sköter transport av livsmedel och måltider till 
kommunens verksamheter samt posthantering. Under perioden har det varit stort fokus på 
Corona pandemin och att informera personal om vilka rutiner och riktlinjer som gäller.

Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktigemål, 
nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Både 
kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. 
Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått 
(grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. 
Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som 
mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Medborgare

Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande 
och lika möjligheter.

Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig

Målet anses vara uppnått för tertial 1. Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt med att 
förbättra digitala lösningar och arbetssätt för att förenkla, höja servicenivån och aktivt 
lyssna in förbättringsåtgärder från medborgare/näringsliv/medarbetare. Arbetet med att 
förbättra medborgarens väg in fortsätter under året med nya e-tjänster, en ny hemsida 
samt fortsatt kompetenshöjande åtgärder för personalen.

Målet bedöms vara fortsatt uppnått under året.

Medborgaren känner sig delaktig i kommunens utveckling

Målet anses vara uppnått. Detta baseras på att SCBs medborgarundersökning som visar 
att NII (nöjd inflytande index) ligger över riksgenomsnittet, 44 jämfört med 39 för riket. 
Av de parametrar som mäts är det främst förtroende och påverkan som kan förbättra 
medborgarnas nöjdhet ytterligare. Kommunen ligger över snittet inom samtliga 
parametrar.

Målet bedöms även uppfyllt på årsbasis.
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Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter 
arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Borgholms kommun ska ha flest nystartade företag i länet

Målet bedöms uppfyllt. Antalet nya företag som registrerats i kommunen är 28 stycken 
under tertial 1 2020. Målvärdet för helåret är 5,2 nystartade företag per 1000 invånare.

Målet bedöms även kunna uppfyllas för helåret.

Senast 2022 ska kommunen nått topp 50 i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

Målet anses vara delvis uppnått per tertial 1 2020. Målvärdet för nyckeltalet kopplat till 
målet är uppfyllt. Företagsbesök, bransch-träffar, frukostar mm har utförts i begränsad 
omfattning på grund av covid-19 men målvärdet är ändå uppnått. Den mätning som 
genomförs av Svensk Näringsliv presenterar först i maj månad vilket då kommer ge en 
indikation på hur kommunens företagsklimat rankas.

Målet bedöms kunna uppnås med fortsatt fokuserat arbete till 2022.

 

 

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Utföra 100 företagsbesök 25 40

Senast 2022 ska kommunen nått topp 3 i jämförelse med kommuner med dominerande 
säsongsvariationer i svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

Målet anse vara delvis uppnått. Under första tertialen 2020 har vi jobbat efter upprättad 
handlingsplan men har varit tvungna att anpassa oss på grund av Covid-19 vad gäller 
företagsbesök, bransch-träffar, frukostar mm. En första indikation på mätningen som 
utförs av Svenskt näringsliv får vi i slutet på maj.

Enligt undersökningen "löpande insikt" har kommunen levererat en förbättrad 
myndighetsutövning där nöjd kundidex ökat från 68 till 73.

Målet bedöms kunna uppnås med fortsatt fokuserat arbete till 2022.

Senast 2022 ska kommunen nått topp 25 i SKLs undersökning av myndighetsverksamheten.

Målet anse vara delvis uppnått. Borgholms kommun hamnar på plats 96 av samtliga 188 
kommuner, vilket betyder att kommunen klättrat 47 placeringar från året innan. 
Kommunens index har höjts från 68 till 73.

Målet kan uppnås genom fortsatt fokuserat arbete.

Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och 
bo i hela kommunen året runt.

Skapa god kommunikation med kommunens medborgare och andra servicefunktioner
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Målet är uppnått. Enligt SCB:s medborgarundersökning 2019 upplever medborgarna att 
kontaktmöjligheterna är goda, 60 jämfört med 48 för riket. Nöjd kundindex (NKI) mäter 
bland annat bemötande och tillgänglighet och här får kommunen också ett bra omdöme 
och har klättrat från plats 78 till plats 81.

Prognosen för helåret är att målet kommer vara fortsatt uppnått.

Borgholms kommun ska skapa möjlighet för fiber till samtliga medborgare

Målet anses vara delvis uppnått. Utbyggnaden av fiber pågår och i Borgholms tätort var 
det färdigställt innan halvårsskiftet 2019. Parallellt pågår utbyggnaden av fiber i sin 
slutfas i övriga delar av kommunen. Arbetet fortsätter under hela 2020.

Prognosen är att målet kommer vara uppnått vid slutet av året.

Organisation

Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna 
bidrar till utveckling

Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och personlig 
utveckling

Målet anses inte vara uppnått för tertial 1. Sjukfrånvaron har ökat vilket härleds till 
pågående pandemi. Vi kommuner under året att tillsammans med medarbetarna att arbeta 
med "Sunt arbetslivs" koncept för en friskare arbetsplats. Medarbetarundersökning är 
ännu inte genomförd utan förväntas kunna genomföras under hösten. Sjukfrånvaron 
förväntas vara högre jämfört med föregående år vilket bidrar till att målet inte bedöms 
kunna nås.

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation

Verksamheten är effektiv och ändamålsenlig

Målet anses vara delvis uppnått. Flertalet aktiviteter som syftar till att på olika sätt 
effektivisera verksamheten pågår. I samarbete med SKR har kommunen arbetat med att 
förbättra budgetprocessen genom bättre förplanering och tidigarelagt budgetbeslut så att 
verksamheten får bättre förutsättningar för anpassning. På grund av rådande situation har 
budgetbeslutet inför 2021 flyttats till november. På flertalet enheter pågår genomlysning 
av arbetet för att se hur detta kan bli mer effektivt och ändamålsenligt.

I mars månad flyttades de skattefinansierade verksamheterna i BEAB över till 
kommunstyrelsen och uppdrag har getts att göra en översyn av den långsiktiga 
organiseringen av de tekniska funktionerna. Härutöver pågår översyn av hur 
stödresurserna i kommunkoncernen bäst kan nyttjas. Nämnas bör också de fördjupade 
utredningar om hur samarbetet med Mörbylånga kan ökas som har satts igång men 
pausats beroende på pågående Covid-19.

Målet bedöms kunna vara delvis uppnått under året.
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Hållbarhet

Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull 
samhällsutveckling.

Verksamheten ska arbeta för minskad användning av fossila bränslen

Målet anses vara uppnått. Utbyte av bilar görs kontinuerligt till el-drivna fordon. Även 
laddhybrider har införskaffats i enighet med målet att minska användningen av fossila 
bränslen. Borgholms kommun klimatkompenserar numera för flygresor. En ny miljö- och 
hållbarhetsstrategi har antagits och nu utarbetas ett handlingsprogram, vilket möjliggör ett 
förbättrat arbete med att minska användningen av fossila bränslen i kommunens 
verksamheter. Vi arbetar också för att möjliggöra etablering av biogasmack och därmed 
avsättning för lokal biogasproduktion. Prognosen är att målet kommer vara fortsatt 
uppnått vid slutet av året.

Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk  
hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Verksamheten ska arbeta för att bibehålla alternativt öka arealen våtmarker och ängsmarker

Målet anses vara uppnått för tertial 1. Miljö- och hållbarhetsberedningen/vattengruppen 
har uppdaterat de politiska besluten angående vattenvårdsarbetet och tre LONA-projekt 
bedrivs i dagsläget av kommunen. Projekten innebär geokartläggning och förstudier samt 
kartläggning av Vedby/Vedborms träsk och Amunds mosse. Då detta arbete fortsätter 
under hela året bedöms målet vara fortsatt uppnått vid slutet av 2020.

Verksamheterna ska ha energieffektiva fastigheter

Målet anses vara uppnått. Borgholms kommun arbetar successivt med att reinvestera i 
energieffektiv teknik inom värme, ventilation och styrning. Vid nybyggnation gäller de 
riktvärden som minst anges i Boverkets byggregler, BBR eller bättre (Miljöbyggnad 
silver). Kommunen deltog 2019 i EU-projektet ANM- Öland med målsättning att skapa 
lokal elförsörjning genom exempelvis solpaneler och minskad energiförbrukning med 
hjälp av den senaste tekniken inom styr och regler. Prognosen för helåret är att målet 
kommer vara fortsatt uppnått.

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt

Målet anses vara delvis uppnått per tertial 1. De skattefinansierade verksamheterna har 
förts över från BEAB till kommunen och arbetet med att tydliggöra uppdrag och justera 
budgetar kommer att pågå under året. Vissa vakanser kommer inte tillsättas under året i 
syfte att försöka effektivisera verksamheten. Vi kommer fortsätta utveckla digitala 
arbetssätt och implementera nya system som möjliggör detta.

Härtill ska nämnas pågående Covid-19 där det är ovisst om kommunen kommer få full 
kompensation för sina åtgärder och sitt intäktsbortfall.

Att effektivisera är ett ständigt pågående arbete och målet bedöms kunna uppfyllas delvis 
under året.
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Inköp och avtalstrohet
Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till 
att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som 
gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå 
kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som 
beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det 
blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.

Nedan visas avtalstroheten för kommunstyrelsen för perioden januari-april 2020, baserat 
på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av 
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för perioden 2020 är 86% (2019 var den 79 
%). Sett till hela kommunen så var avtalstroheten 84 % under perioden.

Förbrukningsmaterial

Nedan visas avtalstroheten vid inköp av förbrukningsmaterial. För perioden var 
avtalstroheten 75 % (2019 var 48 %). Under perioden har inköp gjorts av 45 leverantörer 
varav 17 är avtalsleverantörer.
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Personaluppföljning
Nedan redovisas arbetad tid för 2020 samt för 2019. Andelen årsarbetare har ökat med 42 
medarbetare genom att Kost, Lokalvård och Gata Park har överförts från BEAB till 
kommunen. IT-avdelningen övergick i januari till Ölands Kommunalförbund.

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

Antal 
årsarbetare 
2019

101 97 103 99 105 93 88 98 107 117 105 79

Antal 
årsarbetare 
2020

87 83 145
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Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2020 samt för 2019.

Övertiden har ökat. Detta hänför sig främst till den nytillkomna kostenheten, där 
fyllnadstid är vanligare.

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

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

Fyllnadstid 
2019 0 9 5 0 8 9 9 2 0 0 4 0

Övertid 2020 17 21 43

Fyllnadstid 
2020 0 0 17

I diagrammet nedan visas den totala sjukfrånvaron.
Den totala sjukfrånvaron har ökat markant. Detta gäller både korttids- såväl som 
långtidssjukskrivning. Till en del beroende av covid-19, men sjukfrånvaron har ökat inom 
kost, administrationen och lokalvården.
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Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Total 
sjukfrånvaro 
2019

4,8 4,8 4,1 3,9 4,4 3,5 4,4 5,3 7,2 5,3 6,3 4,4

Total 
sjukfrånvaro 
2020

4,7 6,4 7,9

Korttids-
frånvaro 2019 2,0 2,3 1,6 1,0 1,3 1,1 0,5 0,7 2,5 1,3 2,1 1,5

Korttids-
frånvaro 2020 0,9 2,4 4,3

 

Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en negativ avvikelse om -0,3 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.

 Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar fastighetsavdelningen enligt KS 
beslut §212 negativt med 420 tkr. Bedömningen är att ytterligare 200 tkr 
tillkommer för sanering av asbest. Kostnaden har inte budgeterats 2020. Akuta 
insatser gällande läckande huvudledning vid Viktoriaskolan samt uppsäkring av 
laddstolpar för elbilar vid Ekbacka medför ytterligare underskott under ansvaret 
med ca 350 tkr. Övriga akuta insatser ca 150 tkr för perioden.

 Administrationen har under perioden lägre personalkostnader än budgeterat, 
bland annat på grund av vakanser.

 Gata park har kostnader utan tillräcklig budgettäckning men den negativa 
avvikelsen reduceras på grund av vakanser som inte tillsatts samt lägre 
driftkostnader än budgeterat för perioden.

 Ekonomiavdelningen har något högre intäkter samt lägre kostnader för personal, 
ekonomisystem och gemensamma kostnader. Lägre driftkostnader beror på att 
avdelningen avvaktar med planerade utvecklingsprojekt både inom e-handel och 
uppföljning.

 Tillväxtenheten visar negativ budgetavvikelse på grund av tjänst som inte inryms 
i budget.

 Hamnverksamheten fortsätter att belastas av personalkostnader som ska hänföras 
till projekt och driftkostnader högre än budgeterad nivå.

 Ytterligare negativ budgetavvikelse återfinns på plan- och byggenheten då 
samtliga fakturor för perioden inte ställts ut på grund av sjukdom. 
Ärendeingången anses vara god.

 Främst vakanser skapar den positiva budgetavvikelsen på miljö-enheten. Vidare 
är intäkterna något högre än budgeterat, främst på miljö- och hälsoskydd.

 Bostadsanpassningen har under perioden haft ett antal större projekt under 
perioden vilket skapat högre kostnader än budgeterad nivå.

 Kostenhetens avvikelse för perioden hänförs främst till högre 
livsmedelskostnader än budgeterat.

 OB-tid och vikariekostnader skapar en negativ avvikelse på lokalvården och 
transportenheten. På omlastningen saknas debitering av separata livsmedel.
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I tabellen nedan listas de bidrag som beslutats eller avtalats. I tabellen syns budgeterad 
kostnad och kvarvarande budget för 2020. I högerspalten framgår det även om beslutet är 
relaterat till covid-19.

Projekt och bidrag § Budget 2020 (kr) Beslut 
realter
at till 

covid-
19

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

SmåKom (årligen) KS §89/16 26 718

Energikontor Sydost 20 914

Mouintenbikearena KS 189/19 45 000

Totalförsvar öland KS 295/19 5 000

Ridhus Löttorp KS 153/2018 80 000

Bidrag fiber

Borgholms Godtemplares 
Byggnadsförening fiber KSAU 208/17 15 000

Bidrag till föreningar barn och 
ungdomsverksamhet Del beslut 100 000 Ja

Bidrag till föreningar äldre och 
riskgrupper Del beslut 15 000 Ja

Bidrag till RIA och Röda korset KSAU 112/20 40 000 Ja

Bidrag till föreningar med 
samlingslokaler KS 74/20 80 000 Ja

Bidrag till Himmelsberga 50 000 Ja

Lunch för anställda arbetande nära 
omsorgstagare KSAU 125/20 150 000 Ja

Förenade Företag Öland/ Ölands 
Stenrike 20 000 Ja
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Projekt och bidrag § Budget 2020 (kr) Beslut 
realter
at till 

covid-
19

Summa 1 462 760

Kvarvarande utrymme budget -24 060

Konstinköp 75 000 Ja

Summa 75 000

Kvarvarande utrymme budget 25 000

Presentkort till tillsvidareanställda 200 000 ja

Presentkort till tillsvidareanställda KS 64/20 200 000 ja

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 557 500

Kvarvarande utrymme budget -414 800

Utebliven intäkt för hyra för 
idrottsplaner och -hallar 80 000 Ja

Summa 80 000

Kvarvarande utrymme budget 320 000

Utebliven intäkt för avgifter för 
uteserveringar fram till 30 juni Ja

Summa 0

Kvarvarande utrymme budget

Driftsbidrag till Folkets hus 253 500

Uppväxlingsprojekt (riktlinje ) KS 171/20 455 000

Byxelkroks Hamnförening 
Ekonomisk Förenings KSAU 12/20 45 000

Summa 753 500

Kvarvarande utrymme budget 0
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Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan-apr Utfall jan-apr Avvikelse

Total

1000 Kommunfullmäktige 673 222 264 -42

1010 Kommunstyrelse 84 287 28 086 26 395 1 691

1012 Gata, park och 
hamnar 0 0 0 0

1015 Fastigheter 1 778 1 350 571 779

1016 Fastighetsfunktion 14 630 4 847 6 330 -1 483

1100 Kommunstab 6 925 1 860 1 872 -12

1101 Administration 6 232 2 010 1 898 112

1102 Servicecenter 0 0 0 0

1105 Tillväxtenhet 1 100 344 681 -337

1106 Gata och park 14 200 5 076 5 303 -227

1107 Hamnar 3 410 1 381 1 770 -388

1108 Kultur och näringsliv 8 902 2 955 2 845 110

1109 Miljöprojekt 1 106 364 325 38

1110 Ekonomiavdelning 7 726 2 535 2 300 235

1112 IT- avdelning 0 0 0 0

1120 HR-avdelning 8 443 2 771 2 736 35

1130 Plan- och byggenhet 1 070 297 879 -582

1135 Miljöenhet 3 372 891 642 249

1139 Bostadsanpassning 1 462 483 531 -48

1140 Kostenhet 0 -83 221 -305

1150 Lokalvård 0 -158 -29 -130

1151 Transport 0 1 -152 153

1152 Omlastning 0 -4 184 -187

1211 Räpplinge- 
Äpplerum 0 0 0 0

1215 Stora Rör 0 0 0 0

Summa 165 316 55 228 55 567 -339

Prognos
Förvaltningen uppvisar en prognostiserad avvikelse om - 4,9 mkr för 2020. Prognosen är 
exklusive utdelning från Borgholm Energi AB eftersom dessa medel är budgeterade för 
inköp av strategiskt markförvärv. Ersättningar avseende sjuklönekostnader kommer att 
återsökas från kommunens håll, men i dagsläget finns inga konkreta ansökningar att 
korrigera förvaltningarnas resultat med. Därför är dessa ersättningar inte medräknade i 
vare sig periodens budgetavvikelse eller prognosen för helår.

Coronapandemin får stora konsekvenser för ekonomin såväl globalt som nationellt och 
även lokalt i Borgholms kommun. Framförallt besök- och turismnäringen kommer att 
påverkas av minskat antal besökande och osäkerheten är stor inför sommarsäsongen. 
Minskningen av BNP och arbetade timmar kommer att påverka skatteunderlaget för 
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kommunen under hösten 2020 och 2021. Statliga stöd i form av generella statsbidrag 
bedöms i nuläget inte vara tillräckliga för att möta ett vikande skatteunderlag. På grund av 
den stora osäkerhet som råder blir även kommunens prognoser osäkra.

 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.

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

 Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar fastighetsavdelningen enligt KS 
beslut. Kostnaden har inte budgeterats 2020. Rivning blir även något dyrare på 
grund av asbestsanering mm. Coronakrisen medför kostnader för 
fastighetsavdelningen för lokalanpassningar av evakueringsboendet på Ekbacka. 
Kostnader bokas löpande och kommer att återsökas inom ramen för riktade 
statsbidrag. Avvikelsen reduceras av lägre kostnader än beräknat för VA och 
värme.

 Tillväxtenheten väntas ha en negativ avvikelse baserat på högre 
personalkostnader än budgeterat.

 Inom gata park väntas kostnader som inte inryms i budget ge en negativ 
avvikelse. Avvikelsen reduceras något av vakanser.

 Hamnverksamheten saknar budgettäckning för avskrivningskostnader vilket 
förväntas ge en negativ avvikelse, vidare finns även personalkostnader som inte 
inryms fullt ut i budgeten.

 Plan och byggenheten anses ha en god ärendeingång varpå intäkterna förväntas 
vara högre framåt än redovisad period. Vakanser bidrar till den positiva 
prognostiserade avvikelsen.

 Kostenheten kommer under året ha ett intäktstapp på 200 tkr, detta på grund av 
utebliven lunch till tidigare kunder. Vidare väntas livsmedelskostnaderna 
överstiga budgeterad nivå.

Prognos

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budget-
avvikelse

Total

1000 Kommunfullmäktige 673 838 -206 -165

1010 Kommunstyrelse 84 287 84 236 56 51

1012 Gata, park och hamnar 0 0 0 0

1015 Fastigheter 1 778 999 171 779

1016 Fastighetsfunktion 14 630 16 113 -612 -1 483

1100 Kommunstab 6 925 7 249 -241 -324

1101 Administration 6 232 6 096 14 136

1102 Servicecenter 0 0 0 0

1105 Tillväxtenhet 1 100 1 305 -134 -205

1106 Gata och park 14 200 17 099 -3 006 -2 899

1107 Hamnar 3 410 3 860 -275 -450

1108 Kultur och näringsliv 8 902 9 284 6 -382

1109 Miljöprojekt 1 106 916 32 190
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 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budget-
avvikelse

1110 Ekonomiavdelning 7 726 7 446 365 280

1112 IT- avdelning 0 0 0 0

1120 HR-avdelning 8 443 8 443 8 0

1130 Plan- och byggenhet 1 070 844 53 226

1135 Miljöenhet 3 372 3 111 204 261

1139 Bostadsanpassning 1 462 1 411 -53 50

1140 Kostenhet 0 1 000 -1 000 -1 000

1150 Lokalvård 0 0 11 0

1151 Transport 0 0 -2 0

1152 Omlastning 0 0 0 0

1211 Räpplinge- Äpplerum 0 0 -1 0

1212 Böda 1:31 0 0 0 0

1215 Stora Rör 0 0 0 0

Summa 165 316 170 251 -4 610 -4 935

Åtgärder
Förvaltningens framtagna åtgärder uppgår till 1,8 mkr för helåret 2020 vilket framgår i 
tabellen nedan. Det pågår fortfarande genomlysning av verksamheterna för att hitta 
ytterligare åtgärder. Åtgärderna följs upp i kolumnen uppföljning i tabellen för att visa 
hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd. Coronakrisen skapar osäkerhet om 
dels hur påverkan blir på verksamheterna och sjukskrivningstal. Regeringens 
åtgärdspaket kommer att täcka delar av de kostnader som i nuläget bedöms uppkomma. 
Kostnader för åtgärder att stötta det lokala näringslivet och föreningar är svåra bedöma.

Förvaltningen 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 säsongsvariationen och bli mer 
kostnadseffektiv.

Inom tillväxtenheten kommer personal arbeta med exploateringsprojekt som kommer att 
finansieras av markförsäljning vilket innebär en lägre personalkostnad jämfört med 
budget. Även översyn av arrenden för sjöbodar pågår och väntas ge effekt under 2021 och 
framåt.

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 implementeras nya arbetssätt vid halvårsskiftet. Arbetet 
med menyplanering kommer intensifieras samt att de rutiner som finns avseende 
vikarietillsättning kommer ses över. Även översyn av taxa för icke pedagogiska måltider 
är planerad.

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

Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.
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Åtgärder förvaltning

 Åtgärder Uppföljning

Total

11 Kommunledningsförvaltning 1 791 1 000

Åtgärder ansvar

 Åtgärder Uppföljning

Total

1100 Kommunstab 500 500

1105 Tillväxtenhet 200 0

1106 Gata och park 500 500

1110 Ekonomiavdelning 191 0

1135 Miljöenhet 200 0

1140 Kostenhet 200 0

Summa 1 791 1 000

1.3 Förväntad utveckling
Det råder ovisshet i hur mycket pandemin kommer att påverka verksamheterna framåt 
men det vi ser redan idag är att de digitala verktygen används mer och på så sätt skapar 
nya arbetssätt som många gånger innebär en högre effektivitet. Hur turistsäsongen 
påverkas är också oklart och det finns oro för att intäkter för exempelvis hamnar kommer 
att minska och verksamheterna behöver ha beredskap för hur detta ska hanteras 
ekonomiskt. Pandemins påverkan på besök- och turismnäringen är i skrivande stund 
osäker. En utdragen situation får stor påverkan på näringslivet och kommunens 
skatteunderlag.

Under året kommer inköp och avtalstrohet var ett fokusområde i månadsuppföljningen. 
Under året så kommer varje månadsuppföljning fokusera på olika kategorier för att se vad 
respektive förvaltning behöver fokusera på.

Det finns möjlighet att ansöka om gröna lån hos Kommuninvest med förutsättning att 
lånet kan kopplas till en investering som omfattar energieffektiviserade åtgärder. Arbete 
ska ske under året för att ansöka gröna lån för att på så sätt sänka räntekostnaderna.

Det är nu andra året på den nya budgetprocessen vilket medför fortsatt utveckling och 
förbättring inför budget 2021 jämfört med föregående år. I och med Covid-19 så ändras 
förutsättningarna och det gäller att tänka nytt och utnyttja de digitala hjälpmedel som 
finns.
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1 Sammansställning

2 Förutsättningar

2.1 Regeringens bedömning av ekonomins utveckling
Virusutbrottet har fått allvarliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen såväl i 
Sverige som i omvärlden. Osäkerheten i prognosen är mycket stor. Världsekonomin 
liksom den svenska ekonomin bedöms gå in i en lågkonjunktur med en kraftigt negativ 
BNP-tillväxt 2020. De omfattande varsel och konkurser som hittills rapporterats bekräftar 
bilden av att arbetsmarknaden kommer att försämras markant med fallande sysselsättning 
och stigande arbetslöshet. Återhämtningen förväntas pågå under flera år med ett 
resursutnyttjande som är långt under det normala de närmaste åren.

De omfattande finanspolitiska åtgärderna och fallande skatteintäkter förväntas leda till 
stora underskott i de offentliga finanserna. Den offentliga sektorns finansiella sparande 
beräknas i år försämras till -3,8 procent av BNP. Sveriges historiskt låga skuldkvot ger 
dock ett bättre utgångsläge än många andra länder, och svensk ekonomi står väl rustad för 
att hantera en eventuell lågkonjunktur som kan följa av virusutbrottet. I takt med att 
ekonomin gradvis återhämtar sig, när krisen lagt sig, väntas också de offentliga 
finanserna bli starkare.

Nyckeltal publicerade av Finansdepartementet 2020-04-15.

Nyckeltal 2019 2020 2021 2022 2023

BNP, kalenderkorrigerad 1,3 -4,2 3,3 3,4 3,3

Hushållens konsumtion 1,2 0,1 2,8 3,6 3,6

Offentlig konsumtion 0,4 0,6 -0,5 -0,3 -1,1

Arbetade timmar, kalenderkorrigerad -0,3 -2,4 1,5 1,1 2,1

Produktivitet, näringslivet, kalenderkorrigerad 1,9 -2,1 1,9 2,7 1,2

Sysselsättning, 15–74 år 0,7 -1,6 0,6 1,2 2,2

Arbetslöshet, % av arbetskraften 15–74 år 6,8 9,0 9,0 8,4 7,0

Offentliga sektorns finansiella sparande, % av 
BNP 0,4 -3,8 -1,4 0,1 1,5

BNP-tillväxten i Sverige beräknas för 2020 och 2021 landa på –4,2 respektive 3,3 
procent. Helårssiffran för 2020 inbegriper såväl en markant nedgång under andra 
kvartalet som en tydlig återhämtning under andra halvåret. Återhämtningen mot slutet av 
2020 antas fortgå 2021.

2.2 Generella statsbidrag
Den 2 april föreslogs att kommuner och regioner får ett tillskott på totalt 20 miljarder 
kronor i generella statsbidrag i år, jämfört med de 5 miljarder kronor som regeringen har 
aviserat tidigare. Det nya tillskottet på ytterligare 15 miljarder kronor för 2020 görs för att 
stärka kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, 
skola och omsorg samt kollektivtrafik. Den 18 maj aviserades ytterligare 6 miljarder till 
kommuner och regioner.

Av den sammanlagda ökningen på 20 miljarder kronor är 12,5 miljarder permanenta 
anslagsökningar, det vill säga pengar som kommer kommuner och regioner till del även 
kommande år.

Hur medlen preliminärt ska fördelas presenterades den 2 april. Den innehåller även en 
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fördelning av kömiljarden som tillfaller regionerna. Fördelningen baseras på 
befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) per den 1 november 2019. 
Medlen betalas ut i kronor per invånare. Fördelningen fastställs formellt av regeringen 
efter att riksdagen behandlat vårändringsbudgeten för 2020.

Borgholms kommuns del baseras på 10 845 invånare och medför totalt 19,2 mkr varav 
11,0 mkr avser beslutet 2 april och 3,2 mkr avser aviseringen den 18 maj.

Tillskotten som avser år 2020 kommer att betalas ut i särskild ordning (troligen i juni), 
tillskottet till kommunerna på 1,74 miljarder som beslutades i februari är redan utbetalt. 
Den del av tillskotten som är permanenta anslagsökningar, 8,75 miljarder för 
kommunerna från och med 2021 ingår från detta år i anslaget för kommunalekonomisk 
utjämning och kommer därmed att ingå i SKR:s kommunvisa beräkningar som 
presenteras i samband med skatteunderlagsprognosen den 29 april.

Regeringen har i tidigare ändringsbudget beslutat om ett tillskott 2020 om totalt 1 miljard 
för att stödja kulturverksamheter i hela landet och att Riksidrottsförbundet tillförs medel 
att fördela till Sveriges idrottsföreningar. Medlen, som fördelas med 500 miljoner till 
kultur och 500 miljoner till idrott, syftar till att mildra konsekvenser för inkomstbortfall 
till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Det är i nuläget oklart om dessa 
medel också kommer att tillfalla kultur- och fritidsverksamheter i kommuner och 
regioner. (SKR 20:18)

2.3 SKRs bedömning av ekonomins utveckling
I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning 
till följd av coronapandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, 
drabbas nu av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export. Den minskning 
som antas ske för svensk BNP under andra kvartalet är större (–6 procent) än den 
skarpaste kvartalsnedgång som uppmättes vid finanskrisen (–4,2 procent; kvartal fyra 
2008).

I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) väljer som flertalet andra bedömare att göra en kalkyl, i stället för den sedvanliga 
prognosen. Beräkningen baseras på ett relativt positivt scenario, som innebär att 
smittspridningen i landet antas kulminera i mitten av sommaren för att sedan mattas av 
mot slutet av sommaren. Beräkningen bygger på att inga ytterligare restriktioner införs, 
utan att de som nu finns ligger kvar på samma nivå under en tid för att därefter avvecklas 
mot slutet av sommaren. Även vårdbehoven antas vara fortsatt förhöjda, men antalet som 
vårdas för covid-19 minskar mot slutet av sommaren och smittan antas spridas 
långsammare genom att hygienråd och råd om social distansering följs.

Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en 
minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i kommunernas och regionernas 
skatteunderlag. Under 2020 räknar SKR med att arbetade timmar faller med över 3 
procent och att arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 procent, där den 
beräknas ligga kvar även under 2021. Den minskande sysselsättningen gör att hela 
summan av utbetalda löner i riket blir lägre 2020 än 2019, något som inte har inträffat 
sedan 1990-talskrisen. Effekten blir att skatteunderlaget ökar ytterst långsamt 2020, med 
0,9 procent (1,3 procent exklusive regelförändringar), vilket kan jämföras med 2009, 
under finanskrisen, då skatteunderlaget ökade med 1,2 procent.

Den viktigaste orsaken till den svaga utvecklingen 2020 är att antalet arbetade timmar 
minskar, men även att löneökningarna förväntas bli lägre än förra året bidrar. Ökningen 
av skatteunderlaget ska täcka kostnaderna för både ökade priser och löner samt en 
växande befolkning med ökade välfärdsbehov. Skatteunderlagets långsamma ökning 
innebär en real urholkning av skatteintäkterna per invånare. Regeringens förslag om att 
enskilda näringsidkare och handelsbolag i deklarationen för år 2019 ska få sätta av 100 
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procent av vinsten till periodiseringsfonder. Detta beräknas minska skatteunderlaget 2019 
med en dryg procentenhet. Tanken är att dessa företag ska kunna få en 
likviditetsförstärkning i år, genom återbetalning av skatt.

De beslutade och föreslagna ökningarna av statsbidragen för 2020 verkar i nuläget 
matcha de lägre skatteintäkterna, men ser däremot inte ut att täcka de merkostnader som 
uppstår. Det står därmed inte klart om kommunerna kan upprätthålla verksamhet och 
investeringar för att dämpa nedgången i samhällsekonomin.

3 Beslut
Nedan redovisas beslut som har en koppling till Covid-19 för att stötta näringsliv, 
föreningar och anställd personal.

Åtgärder Prognos (tkr)

Lunch till hemtjänsttagare 120

Presentkort 400

Bidrag till föreningar som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet 100

Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet 
till stöd för äldre och riskgrupper 15

Utebliven intäkt för avgifter för uteserveringar

Konstinköp 75

Bidrag till RIA och Röda korset 40

Bidrag till Himmelsberga 50

Bidrag till föreningar med samlingslokaler 80

Utebliven hyra för idrottsplaner och -hallar 80

Lunch till medarbetare inom utsatta 
verksamheter 150

Bidrag Förenade Företag Öland/ Ölands 
Stenrike 20

Bidrag till kvinnojouren 15

 

3.1 Lunch till hemtjänsttagare
Den 8 april togs ett delegationsbeslut att bjuda kommunens hemtjänsttagare på fem 
luncher. Kostnader för luncherna redovisas på 1108-2303-1018.

Borgholms kommun har vidtagit flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet som nu 
drabbas hårt av Covid-19. Det är beslutat att kommunen kommer bjuda hemtjänsttagare 
som har insats med matlagning (lunch) på fem luncher från restauranger i hela 
kommunen. Borgholms kommun har omkring 200 hemtjänsttagare i kommunen som har 
insats med matlagning (lunch) och de här fem luncherna ska användas inom tio dagar. 
Erbjudandet har senare utökats till samtliga hemtjänsttagare vilket medför att det är 
ca totalt 250 hemtjänsttagare.

3.2 Presentkort
Det har beslutats att alla tillsvidareanställda i Borgholms kommun, vikarier med vikariat 
på över tre månader samt timanställda med minst 40 % tjänstgöring per månad, får en 
påskpresent på 200 kronor för att handla lokalt. Det har även tagits beslut om att pengarna 
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ska ges i form av ett presentkort som kan lösas in hos någon av våra lokala företagare. 
Detta för att säkerställa att pengarna når det lokala näringslivet.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-28 att dela ut ytterligare presentkort på 200 kr. 
Presentkortet börjar gälla 4 maj och gäller i tre veckor. Kostnad för presentkort anvisas ur 
budget för näringslivsutveckling 1108-2303-1018.

Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från 1108-2303 ”Näringslivsutveckling” vilket medför att utrymmet inom 
näringslivsutveckling minskar med motsvarande summa.

3.3 Bidrag idrottsföreningar
Den 27 mars togs ett delegationsbeslut att anvisa 100 tkr för bidrag till föreningar som 
bedriver barn- och ungdomsverksamhet och 15 tkr till föreningar som bedriver 
verksamhet äldre och riskgrupper (Medel anvisas från 1010-1300). Kostnader för extra 
bidrag redovisas på 1108-3000-1018.

Bakgrund

I Borgholms kommun finns ett stort antal föreningar som behöver stöd för att uppfylla 
funktioner som kommunen anser vara viktiga, särskilt i rådande läge. Föreningar vars 
verksamhet är riktad mot barn, ungdomar, äldre och övriga riskgrupper för Covid-19 
anses särskilt viktiga.

Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från 1010-1300 ”Projekt och bidrag” vilket medför att budget för projekt 
och bidrar minskar med 115 tkr.

3.4 Utebliven intäkt för avgifter för uteserveringar
Taxa allmän platsmark

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-07 §82 att inte ta ut avgifter för 
uteserveringar fram till 30 juni för att underlätta för det lokala näringslivet vars 
förutsättningar har förändrats i och med Covid-19.

Konsekvensbeskrivning

Då kommunen inte fakturerar för allmän platsmark innan 30 juni påverkar det 
kommunens likviditet och månadsuppföljning med motsvarande då en del av dessa 
intäkter i budgetarbetet förväntades komma in under våren.

3.5 Konstinköp
Den 27 mars togs ett delegationsbeslut att anvisa 75 tkr för inköp av konst (Medel anvisas 
från 1010-3150). Kostnader för inköp av konst redovisas på 1108-3154-1018.

Bakgrund

Borgholms kommun har ett stort antal företag som bedriver konstnärlig verksamhet. Till 
följd av det nya coronaviruset, Covid-19, drabbas nu många av dessa hårt av inställda 
vernissager, utställningar och färre galleribesökare. För att hjälpa kommunens konstnärers 
verksamheter behöver kommunen vidta åtgärder utöver det vanliga.

I dagsläget har kommunen 68,2 tkr budgeterat för konstinköp, varav 18,2 tkr är 
öronmärkta för återköp av konst som förlorades i branden i Åkerboskolan sommaren 
2019. Med ytterligare medel för konstinköp med 75 tkr blir det sammanlagt 125 tkr 
exklusive inköp öronmärkta till Åkerboskolan.
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Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från 1010-3150 ”Allmän kulturverksamt” som avser utsmyckning av 
grönområden vilket medför att budget för utsmyckning av grönområden minskar från 
100 tkr till 25 tkr.

3.6 Bidrag RIA och Röda korset
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-05:

att      bevilja föreningsbidrag om 30 tkr till Hela Människan Ria Borgholm för arbete att 
stötta svaga och utsatta. Bidraget tas från verksamhet kommunstyrelsen 1010 45300 1300 
Projekt och bidrag, aktivitet 1018.

att      bevilja föreningsbidrag om totalt 10 tkr till Röda korsets lokalföreningar i 
kommunen för arbete att stötta svaga och utsatta. Bidraget tas från verksamhet 
kommunstyrelsen 1010-45300-1300 Projekt och bidrag, aktivitet 1018.

Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från 1010-1300 ”Projekt och bidrag” vilket medför att utrymmet för 
projekt och bidrar minskar med 40 tkr.

3.7 Himmelsberga
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-05:

att      bevilja ekonomiskt bidrag om 50 tkr till Himmelsberga Ölands Museum. Bidraget 
tas från verksamhet 1010-45300-1300, aktivitet 1018.

att      bidraget beviljas villkorat att Himmelsberga Ölands Museum har fri entré för alla 
som är folkbokförda i Borgholms kommun under juni 2020.

Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från 1010-1300 ”Projekt och bidrag” vilket medför att utrymmet för 
projekt och bidrar minskar med 50 tkr.

3.8 Hyra för idrottsplaner och - hallar och bidrag till föreningar 
som hyr ut lokaler
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-08:

att      inte ta ut någon hyra för idrottsplaner och -hallar fram till 30 juni 2020.

att      avsätta 80 tkr från verksamhet kommunstyrelsen 1010 45300 1300 Projekt och 
bidrag, aktivitet 1018, till föreningar med samlingslokaler och som ska fördelas mellan 
föreningar som kommunen tidigare beviljat bidrag till.

Bakgrund

Ett av förslagen för att underlätta för föreningar som förlitar sig på intäkter från 
lokaluthyrning har varit direkta ekonomiska bidrag.

För att stödja föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och ungdomars idrottande 
har ett förslag lagts om att inte ta ut någon hyra för användning av kommunens 
idrottsplatser och -hallar.

Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från ansvar 1010, verksamhet 1300 och aktivitet 1018, vilket medför att 
utrymmet för projekt och bidrar minskar med 80 tkr.

Hyresintäkter minskar med ca 160 tkr och lokalhyresbidrag minskar med ca 80 tkr, 
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nettoeffekten blir då minskade intäkter med 80 tkr. Avser intäkter för hyra för 
ungdomsverksamhet från 1 januari till 30 juni.

3.9 Lunch till medarbetare inom utsatta verksamheter
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-12:

att      anvisa upp till 150 tkr från verksamhet 1010-1300 (projekt och bidrag) till 1010-
5000 (fördela socialförvaltningen) för att erbjuda kommunanställda som arbetar med och 
nära omsorgstagare på tre luncher. Luncherna ska erbjudas 2020-05-18 till 2020-05-20. 
Luncherna ska tillagas av lokala restauranger.

att      kommunchefen i samråd med socialchefen verkställer beslutet och gör nödvändiga 
avgränsningar för vilka som omfattas av beslutet. Utgifterna ska konteras med 
aktivitetskod 1018.

Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från 1010-1300 ”Projekt och bidrag” vilket medför att utrymmet för 
projekt och bidrar minskar med max 150 tkr.

3.10Bidrag Förenade Företag Öland/ Ölands Stenrike
Genom delegationsbeslut 20 tkr beviljats till Förenade Företag Öland/Ölands Stenrike för 
annonsering i Ölandsbladet. Medel anvisas från 1010-1300-1018.

Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från 1010-1300 ”Projekt och bidrag” vilket medför att utrymmet för 
projekt och bidrar minskar med 20 tkr.

3.11Bidrag till Kvinnojouren i Kalmar
Socialnämndens arbetsutskott tog beslut 2020-04-15:

att      ge Kvinnojouren i Kalmar ett extra bidrag på 25 tkr för år 2020.

4 Sökbara ersättningar

4.1 Nedsättning arbetsgivaravgift
Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av 
socialavgifterna. Det innebär att arbetsgivaravgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 
2020.

Syftet med nedsättningen är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av 
coronaviruset.

I och med de nya reglerna kommer företagen endast betala ålderspensionsavgift på 
ersättning som ges ut under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. 
Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 
25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad med 
upp till 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett 
plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar. Begäran om nedsättning 
görs genom att arbetsgivaren kryssar i fält 062 på arbetsgivardeklarationen ”Reducerad 
avgift för först anställd”.
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4.2 Sjuklönekostnader
Arbetsgivare ska få ersättning från staten för sjuklönekostnader under april och maj.

Arbetsgivare ska få ersättning av staten för sjuklönekostnader som arbetsgivaren har i 
april och maj 2020. Beslut har fattats att regelverket för ersättning för höga 
sjuklönekostnader tillfälligt ändras för att omhänderta ersättningen till arbetsgivarna.

Hanteringen blir att arbetsgivaren ska göra sedvanlig inrapportering av sjuklönekostnader 
i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Beslutet om ersättning avser 
sjuklönekostnader på arbetsgivardeklarationen för april och maj 2020. Ersättningen till 
arbetsgivaren sker sedan genom kreditering på arbetsgivarens skattekonto.

För april månad har kommunens förvaltningar haft extrakostnader gällande sjuklön 
kopplat till covid-19 om 1,4 mkr inklusive po-avgifter. I tabellen nedan visas kostnad per 
förvaltning jämfört med samma period 2019.

 

Förvaltning Sjuk april 
2019

Sjuk april 
2020

Extrakostnad Extrakostnad 
inkl. po

Kommunledningsförvaltningen 55 000 94 500 39 500 55 754

Utbildningsförvaltningen 205 400 521 700 316 300 446 454

Socialförvaltningen 323 200 981 000 657 800 928 477

Total 583 600 1 597 200 1 013 600 1 430 684

 

4.3 Verksamhetsanpassningar
Enligt förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att 
ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd 
av covid-19 omfattas även kostnader för verksamheternas anpassningar som rör lokaler. 
Verksamheter behöver flyttas om i befintliga hälso- och sjukvårdslokaler, befintliga 
lokaler behöver anpassas för vårdens ändrade behov samt tillfälliga vårdlokaler behöver 
införskaffas och anpassas till följd av covid-19.

SKR: 20:18

 

På Ekbacka plan 3 har ett evakueringsboende färdigställts. Evakueringsboendet är till för 
individer med konstaterad smitta av covid-19. Totalt 11 platser kommer finnas och 
personal har rekryterats för att kunna driva boendet.

Individer som kan komma att bli aktuella för att vårdas på boendet är:

 de som kräver eftervård, efter sjukhusvistelse.
 de från ordinärt boende som inte kan vårdas i hemmet.
 de som av någon anledning inte kan hållas isolerad

I prognosen antas sex platser hållas öppna i fyra månader vilket ger en prognostiserad 
kostnad på 2,3 mkr.

4.4 Sjukvårdsmaterial
Nedan redovisas utfall under perioden. Nya riktlinjer för skyddsutrustning gällande 
samtliga medarbetare har kommit men då vi inte vet effekterna än är de i dagsläget inte 
med i prognosen.
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 Utfall Prognos

Kommunledningsförvaltningen 118 353

Utbildningsförvaltningen 0 0

Socialförvaltning 27 477

Totalt 145 830

De fyra största kommunerna har gått ihop med en borgen för en kredit om en halv miljard 
kronor som ställs ut av Kommuninvest till SKR Kommentus. Krediten ska användas för 
inköp av skyddsutrustning till alla svenska kommuner och utrustningen kommer att 
fördelas utifrån de behov som sammanställs av Länsstyrelserna i deras 
samordningsuppdrag.

4.5 Hemsändningsbidrag
Med anledning av covid-19 utökar Region Kalmar län möjligheten för länets kommuner 
att söka stöd för hemsändningar. Det gäller i första hand personer som är 70 år eller äldre, 
men även andra som tillhör riskgrupperna enligt Folkhälsomyndighetens bedömning, som 
nu inkluderas i gruppen som inte bedöms kunna ta sig till butik på egen hand.

Det utökade hemsändningsbidraget gäller i ett första steg t.o.m. den 1 maj 2020. 
Kommunerna söker ersättning från Region Kalmar län för de extra hemsändningarna 
separerat från sina ordinarie hemsändningar. Detta innebär i praktiken att en separat 
ansökan görs för de extra hemsändningarna efter den 1 maj och senast den 31 augusti 
2020. Det betyder också och stödet från Region Kalmar län betalas ut 2020 och inte året 
efter som annars är brukligt vid ansökan om hemsändningsbidrag. Senast den 15 maj 
önskar Region Kalmar län en återrapportering av omfattningen av det extra 
hemsändningsbidraget under perioden för ett eventuellt beslut om förlängning.

Vid ansökan om utbetalning gäller samma rutiner som vid det gängse 
hemsändningsbidraget: Kommunen ska redogöra för vilka rutiner den har i samband med 
utbetalningen av hemsändningsbidrag till handlarna eller aktörerna. Av rutinerna skall 
framgå ansvarig handläggare, hur ofta handlaren lämnar sin redovisning och på vilket sätt 
som kommunen säkerställer att hemsändningar görs till berättigade personer. De utökade 
hemsändningarna ska också särskiljas från de hemsändningar som kommunen i vanliga 
fall utför och som kommer att redovisas på vanligt sätt i början på nästa år.

 april 2019 (tkr) april 2020 (tkr) Extrakostnad (tkr)

Kommunstyrelsen 20 32 12
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5 Ekonomiska effekter
 

(mkr)

Årets resultat (beslut i KF i juni) 22,7

Ramjustering -5,9

Resultat inkl. ramjustering 16,8

Generella statsbidrag

Aviserat 20 januari 3,7

Riksdagens beslut februari 1,8

Aviserat 2 april 11,0

Aviserat 18 maj, extra tillskott 3,2

Slutavräkning

Förändring av slutavräkning 2019-2020, 
prognosindikation SKR (cirkulär 20.20) -19,2

Covid-19

Minskade intäkter (årsprognos) -2,8

Ökade kostnader (årsprognos) -8,4

Ersättningar

 Prognosen för ersättningar kommer att uppdateras kontinuerligt efter att vi har fått 
riktlinjer för vilka kostnader som är återsökningsbara alternativt beslut på återsökning.

I dagsläget kompenserar de ökade generella statsbidragen förändringen av 
slutavräkningen. 

I hög grad kommer skatteunderlaget att påverkas – direkt eller indirekt – av aviserade och 
beslutade åtgärder som ingår i de ”krispaket” regeringen presenterat den senaste tiden. 
Eftersom regionernas och kommunernas bokslut för 2019 är klara beräknas detta istället 
minska skatteinkomsterna i boksluten för i år med cirka 9 miljarder kronor. Beloppet ska 
återföras till beskattning de påföljande 6 åren. I proposition 2019/20:151 skrev regeringen 
”Förslaget får (dock) effekter för kommunernas årliga resultat. Regeringen avser att 
justera för dessa effekter”.

Det har under de senaste månaderna aviserats om ökning av generella statsbidrag för att 
kompensera minskningen av skatteunderlaget.

Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation RKR R2 intäkter, ska det 
bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet.

Slutavräkning 2019

Prognos i december 2019 visade på en ökning av skatteunderlaget med 3,3 procent för 
2019. Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2019 till –
430 kronor per invånare. Prognosen i senaste cirkuläret beräknas slutavräkningen för 
2019 till –917 kronor per invånare vilket är en försämring med –436 kronor jämfört med 
SKRs prognos i februari. För Borgholms kommun medför det en försämring med 
4,8 mkr.
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Slutavräkning 2020

SKR:s prognos innebär en betydligt lägre uppräkning vilket gör att prognosen för 
slutavräkningen 2020 blir negativ och uppgår till –1 328 kronor per invånare den 1 
november 2019. Jämfört med SKRs prognos i februari är det en försämring med –1 146 
kronor per invånare, vilket medför en försämring med 13,1 mkr.

5.1 Redovisade kostnader
Nedan redovisas periodens uteblivna intäkter och ökade kostnader kopplade till Covid-19.

 Uteblivna intäkter Ökade kostnader

Kommunstyrelsen 0 395

Borgholms slott 0 0

Socialförvaltningen 0 1 017

Utbildningsförvaltningen 0 448

Totalt 0 1 860

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har redovisade kostnader för sjuklönekostnader, bidrag, presentkort, 
annonser, hemsändningsbidrag och förbrukningsmaterial.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen har redovisade kostnader för sjuklönekostnader, sjukvårds- och 
förbrukningsmaterial och bidrag.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden har i dagsläget inga betydande kostnader kopplade till Covid-19 
förutom sjuklönekostnader. Kostnader för förbrukningsmaterial kopplade till pandemin 
som handsprit, ytdesinfektion m.m. redovisas i dagsläget på kommunstyrelsen.

5.2 Prognos
Nedan redovisas årsprognosen för uteblivna intäkter och ökade kostnader kopplade till 
Covid-19. Återsökning kommer att ske på samtliga kostnader som är återsökningsbara 
vilket medför att nettokostnaden för Borgholms kommun kan bli lägre än i tabellen 
nedan.

 Uteblivna intäkter Ökade kostnader

Kommunstyrelsen 80 1 724

Borgholms slott 2 530 0

Socialförvaltningen 140 5 287

Utbildningsförvaltningen 0 1 344

Totalt 2 750 8 354

Kommunstyrelsen

Prognosen baserades på beslut avseende bidrag m.m. för att stötta föreningar, näringslivet 
och personal. Prognosen för förbrukningsmaterial och sjuklönekostnader baseras på att 
samma nivå som april månad fortsätter under maj och juni. Kostnader för 
iordningsställande av evakueringsboende ingår i prognosen.
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Borgholms slott

I prognosen för Borgholms slott förväntas inga intäkter avseende konserter inkomma 
under året. Detsamma gäller försäljning av biljetter till tåget och försäljning i kiosken. De 
barngrupper som var planerade till sommaren ställs in vilket också bidrar till prognosen.

Socialförvaltningen

Prognosen baseras på beslut avseende bidrag till Kvinnojouren i Kalmar och prognos för 
förbrukningsmaterial och sjuklönekostnader baseras på att samma nivå som april månad 
fortsätter under maj och juni. Nya riktlinjer för skyddsutrustning gällande samtliga 
medarbetare har kommit då vi inte vet effekterna är de i dagsläget inte med i prognosen. I 
prognosen ingår kostnader för evakueringsboende med antagande att sex platser hålls 
öppna i fyra månader. Även uteblivna intäkter avseende träffpunktsverksamhet ingår i 
prognosen då träffpunkterna inte har öppet under pågående pandemi.

Utbildningsförvaltningen

Prognosen för sjuklönekostnader baseras på att samma nivå som april månad fortsätter 
under maj och juni.

 

5.3 Likviditetsprognos

6 Konsekvensbeskrivning
Sammantaget är det svårt att i nuläget helt överblicka hur stora kostnaderna för hälso- och 
sjukvården slutligen kommer att bli i år. Det är inte bara kostnadsökningarna under den 
akuta krisen som regionerna har att hantera, merkostnaderna de kommande åren är än mer 
svåröverblickbara. Staten har lovat att ersätta skäliga merkostnader för hälso- och 
sjukvård och i Ekonomirapporten räknar SKR med att så kommer att ske. Staten tar även 
kostnaderna för de första 14 dagarnas sjukfrånvaro under fyra månader. Utöver detta 
finns inga löften om att täcka andra specifika merkostnader för verksamheter i kommuner 
och regioner till följd av coronaviruset.

Det är ännu för tidigt att ge en samlad bild av coronapandemins ekonomiska 
konsekvenser för kommunerna. Det är dock uppenbart att både kostnader och intäkter i 
verksamheterna påverkas. Det är dessutom fortfarande oklart om staten kommer att täcka 
kommunernas merkostnader eller minskade verksamhetsintäkter, utöver det som utlovats 
för vård och omsorg. Den verksamhet som allra tydligast berörs av coronaviruset är 
självfallet äldreomsorgen och i viss mån funktionshinderomsorgen. En hög sjukfrånvaro 
har ökat behoven av personal och stora ansträngningar har krävts för att klara 
bemanningen. 

Dessutom har kommunerna merkostnader för omställning av lokaler, ett utökat antal 
korttidsplatser och skyddsutrustning. På några områden är de negativa ekonomiska 
konsekvenserna uppenbara och ganska direkta. Det ekonomiska biståndet kommer att öka 
till följd av att arbetslösheten stiger snabbt och många kommer inte att vara kvalificerade 
till den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. SKR bedömer att det utbetalda 
biståndet kommer att öka med mellan 15 och 20 procent i år, och med ytterligare mellan 5 
och 10 procent nästa år. Utbetalningarna skulle då bli närmare 30 procent, eller cirka 3 
miljarder kronor, högre 2021 jämfört med 2018. 

Förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 
50 deltagare slår också direkt mot den kommunala ekonomin. Konserter, 
teaterföreställningar och olika idrottsevenemang ställs in och biljettintäkter uteblir. I vissa 
kommuner har intäkterna för dessa verksamheter mer än halverats på senare tid, vilket på 
riksnivå motsvarar ett intäktsbortfall på cirka 200 miljoner kronor per månad.
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SKR räknar med att kommunernas överskott för 2020 landar på 13 miljarder kronor under 
förutsättning att staten täcker merkostnader för hanteringen av Covid-19 inom vård och 
omsorg. Trots ett sammantaget relativt starkt resultat kommer många kommuner ändå att 
få ett underskott i år. Nästa år krävs 3,2 miljarder i åtgärder eller ökade statsbidrag för att 
kommunerna ska klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter och statsbidrag. Det 
förutsätter att kostnaderna ökar i takt med befolkningen, något som kan bli svårt med 
tanke på risken för ökade sociala behov. (SKR, Ekonomirapporten)

44



45



46



47



   1(46)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsredovisning 
2019 

 
 
 

Fastställd av styrelsen 2020-03-20 
 
 
 
 
  

48



   2(46)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

 
Ordförande har ordet 
 
2019 innebär ny mandatperiod för styrelseledamöter i Samordningsförbundet Kalmar län. Jag 
vill därför passa på så här i början att tacka den gamla styrelsen för ett bra arbete med att ge 
förbundet ett gott renommé i länet och landet.  
 
Under 2019 blev de sista projekten LISADE (långsiktiga insatser) vilket firades med tårta för 
insatspersonal och övriga deltagare vid förbundets höstkonferens i Vimmerby där grunden 
också lades för det framtida arbetet i förbundet. 
 
Förutom de individinriktade insatserna runtom i länet arbetar förbundet med att generellt främja 
samverkan mellan medlemmarna genom de lokala samverkansgrupperna. I dessa grupper ingår 
representanter för de fyra myndigheterna.  
 
I styrelsen får vi ofta höra att de olika samverkansgrupperna, insatsernas arbetsgrupper och 
styrgruppen bidrar till att skapa goda relationer mellan myndigheterna, korta och enkla 
kommunikationsvägar och förståelse och förtroende för varandras arbete. Detta gynnar 
naturligtvis i slutänden individen som är i behov av myndigheternas stöd och det känns mycket 
positivt. 
 
Resultatmässigt så är det glädjande att vi fortsätter att nå upp till målet om att 30% av 
deltagarna skall ha egenförsörjning efter insatsen. Samtidigt som vi vet att 70% inte når målet 
så har styrelsen beslutat att fokus under 2020 skall vara på hur vi kan utveckla processerna runt 
de som inte når målet om egenförsörjning och en kunskapsspridning om detta i länet. 
  
Jag vill framföra ett stort tack till de fantastiska människor som jobbar på vårt förbund, till de 
som jobbar i våra insatser utan er vore vi ingenting, Jag är också glad och stolt som ordförande 
att vi har en engagerad styrelse som är med och brinner för våra frågor.  
 
Tillsammans är vi med och hjälper människor till ett bättre liv! 
 
 
 
Jonas Erlandsson  
ordförande  
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1. Förvaltningsberättelse 
 
Förvaltningsberättelsen omfattar de områden i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning i tillämpliga delar. 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling 
samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.  
Till redovisningen hör bilagor som närmare beskriver de olika insatser som finansierats.  

 
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver sedan 1 oktober 2005 finansiell samordning 
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län och länets tolv kommuner. 
Målet med verksamheten är att förbättra samverkan mellan dessa myndigheter och att den 
enskilde som är i behov av samordnade insatser igenom våra insatser ska förbättra sin förmåga 
till förvärvsarbete och få en förbättrad livskvalitet. Därigenom ska samhällets resurser användas 
optimalt för målgruppen. 
 
Förbundet har en styrelse med 17 ledamöter. Då ny mandatperiod trätt i kraft under 2019 har 
ordförandeskapet växlat mellan Maria Ixcot Nilsson (t o m 31/3) och Jonas Erlandsson  
(fr o m 1/4), 1:e vice ordf. Anders Andersson (t o m 31/3) och Madeleine Rosenqvist (fr o m 
1/4) samt 2:e vice ordf. Andreas Erlandsson (t o m 31/3) och Ingela Ottosson (fr o m 1/4). 
Närvaron vid styrelsesammanträden och engagemanget från ledamöterna i styrelsen har varit 
mycket stort under det gångna året. Styrelsen anser de flesta av målen som uppställdes i 
verksamhetsplanen för 2019 är uppnådda. Finansiering har skett av åtta individinriktade 
insatser, två kartläggningsinsatser samt sex utbildningar. Utöver detta har förbundet finansierat 
insatser i form av ”tillsammans är logiskt” och Samba integration samt medfinansierat ESF-
projekt vid namn IKO (Integration, kompetens och organisation) och SLA (Samverkan leder 
till arbete).   
 
Under året har 369 personer deltagit i de olika arbetsrehabiliterande insatser som bedrivits. 
Utöver de 369 deltagare i insatserna har samverkansteamen hanterat 167 konsultationer på 
individer, dessa har oftast fått en annan planering än själva insatsen, vilket innebär att 536 
individer har fått en myndighetsgemensam plan. 
63 av 200 utskrivna deltagare var i arbete och/eller studier vid utskrivning vilket är lika med 
31,5 procent. Det ligger i linje med de senaste årens siffror där individer har nått 
egenförsörjning.  
Dessutom beskriver många deltagare i enkätsvaren från Indikatorerna att de vuxit mentalt 
genom att de lärt sig mycket, fått en ökad självkännedom och en högre livskvalitet. En 
framgångsfaktor som beskrivs av i stort sett alla insatser är den samverkan som sker kring 
individerna mellan de olika myndigheterna och det engagemang som många handläggare visar.  
 
Förbundet driver även samverkan genom att hålla i samtliga sex lokala samverkansgrupper i 
länet. Där svarar förbundet för att dagordning mejlas ut, ledning av mötena samt för 
minnesanteckningar. Förbundet har haft fyra beredningsgruppsmöten, fyra arbetsutskottsmöten 
samt fem styrelsemöten under 2019. 
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Under 2019 har Samordningsförbundets haft visionen att arbeta och sätta fokus på begreppet 
hälsa utifrån WHO:s definition om hälsans tre delar; psykisk, fysisk och social hälsa. 
Förbundet har under 2019 arrangerat tolv frukostmöten, tolv brunchmöten, tjugoen 
träningstillfällen samt tre inspirationsdagar. Därutöver har sex utbildningar i form av Supported 
Employment (1 st), 7tjugo handledarutbildning (2 st), lösningsfokuserat förhållningssätt (2 st), 
styrelseutbildning (1 st) samt en länskonferens finansierats. 
 
Förbundet har fortsatt att marknadsföra sig via facebook och uppdaterat hemsidan kontinuerligt 
under året. 2019 har förbundet fortsatt arbeta med kortfilmer som beskriver det arbete 
förbundet gör och har gjort. 
Förbundets personalstyrka har under året bestått av en förbundschef 100%, en biträdande 
förbundschef 100% och en adminstratör som arbetat 80% under året. 
 
Under 2019 hade Samordningsförbundet i Kalmar län intäkter i form av medlemsavgifter och 
övrigt på 16 689 513 kr. Årets resultat är -680 982 kr vilket gör att det egna kapitalet minskade 
från 3 089 135 kronor till 2 408 153 kronor. Nu ligger det egna kapitalet inom den riktlinje som 
nationella rådet rekommenderar. 
 
1.2 Om förbundet  
1.2.1 Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Kalmar läns landsting (från 2019 Region Kalmar län) och länets tolv 
kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av 
medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli bestående av en förbundschef och en 
biträdande förbundschef samt en deltidsanställd administratör.  

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005. 

1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets 
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 
samordnad rehabilitering och därigenom åstadkomma en effektiv resursanvändning.   
 
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar. 

1.2.4 Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
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Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
2019 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 16 330 000 kronor där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, landstinget/regionen 
med en fjärdedel och kommunerna tillsammans med resterande fjärdedel, fördelat efter 
befolkningens storlek. Därutöver fanns vid årets början 3 089 135 kronor i eget kapital. 
 

1.2.6 Verksamhetsidé och vision  
Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till  
uppgift att: 

• besluta om mål och riktlinjer 
• stödja samverkan mellan parterna 
• finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
• besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas 
• ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna  
• ansvara för upprättande av budget och årsredovisning 

 
Det övergripande syftet med finansiell samordning är att den enskilde skall uppnå eller 
förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt att underlätta en effektiv resursanvändning. 
 
Samordningsförbundet i Kalmar län har formulerat följande syfte för verksamheten: 

• Att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från 
flera myndigheter.  

 

1.2.7 Vision och arbetssätt för 2020 
Temat för 2020 kommer vara att fokusera på vårt uppdrag enligt Finsamlagstiftningen. 
Det innebär att förbundet kommer att arbeta med fokus på det tvådelade uppdraget. Stärka 
samverkan mellan myndigheterna och att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för 
individer med behov av stöd från flera myndigheter. Processer som inte fungerar är ett område 
vi kommer titta extra på.  
 
Att utveckla de av förbundet finansierade åtta insatser i länet är ett område som känns 
angeläget. Förbundets tjänstepersoner kommer ägna mer tid åt att besöka och vara mer 
delaktiga i insatsernas arbete än tidigare år. 
 
Under 2020 kommer Samordningsförbundet att bjuda in till sex lunchseminarier, ett i varje 
lokalt samverkansområde och två inspirationsdagar för personer som arbetar på 
Försäkringskassan och arbetsförmedlingen, i kommunerna, i regionen och i politiken.  
 
Vi kommer även under 2020 utreda hur vi kan/ska arbeta förebyggande mot åldersgruppen 16 - 
20 år. Ett långsiktigt länsövergripande strukturinriktat arbetssätt är grundförutsättningar i detta 
förebyggande arbete. 
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Även de globala målområden i Agenda 2030 som passar in i förbundets arbete, kommer 
aktualiseras under 2020. Vi menar då social hållbarhet, hälsa och välbefinnande, jämställdhet 
och fredligt och inkluderande samhälle bl a.  
 
Utbildningsarrangemang kommer förbundet också fortsätta arbeta med under 2020. Nada, 
MHFA, Lösningsfokuserat förhållningssätt och 7tjugohandledningsutbildning är utbildningar 
som kommer genomföras under 2020. 

1.3 Beskrivning av verksamheten 
Först presenteras de målgrupper som deltagit i de individinriktade insatser som förbundet 
finansierat under 2019 och därefter utfallet av dessa insatser samt en beskrivning av de insatser 
som finansierats för att stödja samverkan på ett strukturellt plan. 

1.3.1 Målgrupper i individinriktade insatser 
Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser.  
 
Åldersfördelning, utbildningsnivå, tid i offentlig försörjning, typ av försörjning vid inskrivning 
samt huvudinremittent för de personer som skrivits in under året beskrivs med hjälp av 
uppgifter ur SUS1. 
 
Ålder 
 

 
Diagram 1, nyinskrivna deltagares ålder under 2019. 
 
Nyinskrivna deltagares medelålder under 2019 var 34,1 år vilket är lägre genomsnittlig ålder än 
2018. Det har skrivits in 110 kvinnor och 79 män, vilket möjligen återspeglar att kvinnorna har 
en högre sjukskrivningsgrad än männen. Marginella skillnader i medelålder mellan kvinnor och 
män, 34,4 år bland kvinnor jämfört med 36,6 år bland männen.  

 
1 SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet dit alla insatser rapporterar sina deltagare vid in- och 
utskrivning. 
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Utbildningsnivå 
 

 

 
Diagram 2, nyinskrivna deltagares utbildningsnivå fördelat på kön under 2019. 
 
Utbildningsnivån bland deltagarna har stigit något i jämförelse med föregående år. Av de 
deltagare som man känner till utbildningsnivån på så har 34 procent enbart grundskola och 48 
procent har även fullföljt gymnasieutbildning. Kvinnorna har i större utsträckning färdigställt 
sin gymnasieutbildning i förhållande till männen.  
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Tid i offentlig försörjning 
 

 
Diagram 3, nyinskrivna deltagares tid offentlig 2019 uppdelat på män och kvinnor. 
 
Under 2019 hade 32 procent av nyinskrivna deltagare fått offentlig försörjning i mer än fem år, 
vilket är en markant höjning mot föregående två år – 2018, 20 procent och 2017, 24 procent 
som haft försörjning i mer än fem år. 
 
Försörjning vid inskrivning 
 

 
Diagram 4 Under 2019 avslutade deltagares försörjning vid inskrivning fördelat på kön. 
 
När man studerar orsaker till inskrivning för de 200 deltagare som skrevs ut under 2019, 120 
kvinnor och 80 män, så framgår att kvinnorna har högre procent av sjukpenning/rehabpenning 
än männen som försörjningskälla vid inskrivning. Männen har å andra sidan högre procent 
försörjningsstöd än kvinnorna som försörjningskälla vid inskrivning  
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Huvudinremittent 
 

 
Diagram 5, nyinskrivna deltagares huvudinremittent 2014–2019, andelar av inrapporterade remittenter. 
 
En bild av vilka myndigheter som remitterat in deltagare till insatserna i länet. Tidigare år har 
man kunnat plocka denna statistik från SUS. Då ny lagstiftning trätt i kraft under 2018 
benämnd GDPR, är inte denna statistik tillämpbar längre i SUS. 
Statistiken från 2018 och 2019 är baserad på lämnade uppgifter över årsredovisningar från 
respektive insats (finns bifogade som bilagor). Därav bättre frekvens på svarande. Väldigt bra 
är att den mörkblå stapeln är relativt jämn, vilket innebär att samtliga fyra myndigheter är 
delaktiga i att remittera in deltagare till insatserna i länet. 
 

1.3.2 Insatser 
1.3.2.1 Individinriktade insatser 
Här görs en sammanfattande beskrivning av individinriktade insatser som bedrivits under året. 
För en närmare beskrivning av varje insats hänvisas till bilagorna. 
 
Arbetslivsinriktade insatser 
Av nedanstående tabell framgår hur många deltagare de olika arbetslivsinriktade insatserna har 
haft under det gångna året.  
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Budget  
antal  

delt  

 
Antal 

delt  

Antal 
nya  
delt  

Antal  
avslut 

delt  

 
Pågåen

de 
delt  

Antal  
nya  

anonyma 

Innergården, Mörbylånga 25 23 8 10 13  
KRUS, Kalmar 30 41 22 25 17        
Plattformen, Hultsfred/Vimmerby 30 48 22 30 19   
Pontibus, Borgholm 30 41 21 16 24    
SAMBA, rehabilitering 30 42 17 14 28   
SAMBA, integration 30 49 30 35 14  
Knutpunkten, Västervik 30 35 9 19 16   
RESA, Torsås 15 16 15 9 7   
Vägknuten, Oskarshamn/ 
Mönsterås/Högsby 30 74 45 42 32  
SUMMA 250 369 189 200 170  

Tabell 1 Antal deltagare i arbetslivsinriktade insatser i Kalmar län under 2019 
 
Som framgår så har det funnits arbetslivsinriktade insatser i samtliga kommuner under 2019. 
Samtliga insatser, förutom SAMBA integration är långsiktiga och ej längre tidsbestämda. 
Insatserna kommer finnas kvar över tid så länge behovet kvarstår och insatsen fyller sitt syfte. 
 
Uppbyggnaden av insatserna är till stor del densamma då vi i verksamhetsplanen enats om att 
målgruppen för våra insatser är ”Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde 
eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Behoven ska identifieras 
och prioriteras lokalt. Målgrupperna kan variera lite. Några insatser prioriterar yngre personer 
(KRUS) och det finns insatser som fokuserar på personer som är utrikesfödda (SAMBA 
integration).  
 
Insatsernas mål kan vara att stödja personer mot en egen försörjning, att undvika rundgång 
mellan myndigheterna, att deltagarna mår bättre och behöver mindre vård samt att säkerställa 
att de kommer rätt i systemen och får rätt ersättning. 
 
I samtliga insatser finns ett samverkansteam med personal från de samverkande myndigheterna 
som träffas regelbundet för att gemensamt diskutera personer i behov av samordnat stöd. Ibland 
löser gruppen vid sittande bord hur inblandade parter gemensamt ska gå vidare för att ge 
individen bästa möjliga stöd. Om samverkansteamet kommer fram till att personen ifråga 
behöver extra stöd så tillsätts en person ur insatsen som extra stöd. Dessa personer har lite olika 
titlar som koordinator, vägledare eller handledare. Det är lönerna till den personalen och övriga 
kringkostnader som Samordningsförbundet står för. Insatserna är då projekttiden löpt ut, dessa 
blir då LIS:ade, vilket innebär att insatserna inte har ett slutdatum utan löper på över tid, så 
länge det fyller sitt syfte. I samtliga nu pågående insatser är det kommunerna som är 
anställningsmyndighet för personalen. 
Ibland lyfter samverkansteamet upp personer för konsultation, för att få en helhetsbild av vad 
som blir bäst för individen, då insats inte är aktuell. Under 2019 konsulterades 167 individer 
som fick en myndighetsgemensam plan utifrån samverkansteamets arbete. Dessa är inte 
inräknade i antalet deltagare i insatserna i SUS. 
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Nedan finns en jämförelse med tidigare år av antal deltagare i arbetsrehabiliterande insatser. 
 

 
Budget antal 

deltagare  

 
Antal 

deltagare  

Antal nya 
deltagare  

Antal avslut 
deltagare  

 
Pågående 
deltagare  

2011 128 178 122 82 50 
2012 208 264 176 104 57 
2013 195 275 120 195 71 
2014 167 167 90 87 82 
2015 167 199 122 78 121 
2016 214 220 99 133 85 
2017 259 256 164 132 124 
2018 230 327 199 137 179 
2019 250 369 189 200 170 

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2019. 
 
Den variation som finns över tid i antal inskrivna och utskrivna deltagare beror främst på när 
olika insatser har startat respektive avslutats. 
 
1.3.2.2 Stödjande av samverkan 
Lokala samverkansgrupper (LSG) 
I länet finns det sex lokala samverkansgrupper som fungerar som ett forum för utveckling av 
samverkan mellan parterna. De omfattar Kalmar/Torsås, Nybro/Emmaboda, Borgholm/ 
Mörbylånga, Oskarshamn/Mönsterås/Högsby, Hultsfred/Vimmerby respektive Västerviks 
kommun. Samordningsförbundet är sammankallande i samtliga lokala samverkansgrupper. 
Vidare deltar representanter, vanligtvis chefer, från de fyra samverkande parterna.  
 
Varje lokal samverkansgrupp är kopplad mot en eller två insatser i länet. De träffas några 
gånger per år och dit kan arbetsgrupperna lyfta problem som uppmärksammats vid samverkan 
för åtgärd.  
 
 
Frukostmöten, Brunchmöten och träningstillfällen 
Under 2019 har Samordningsförbundet arrangerat 12 frukostmöten för tjänstepersoner inom 
samverkande myndigheter. Dessa frukostmöten har varit innehållsrika och välbesökta. Ca 400 
tjänstepersoner har varit på dessa frukostmöten som handlat om psykisk hälsa utifrån olika 
aspekter. 
I direkt anslutning till frukostmötena har förbundet arrangerat 12 brunchmöten för personer 
med komplex problematik. Antalet brunchdeltagare har legat i paritet med frukostmötena och 
ca 400 individer har varit på plats. Temat för brunchmötena var på våren ”mod till förändring” 
och på hösten ”mod till handling”. Mötesinnehållet och upplägget har varit mycket uppskattat. 
 
Utöver dessa mötesplatser har förbundet anordnat 22 träningstillfällen för tjänstepersoner och 
deltagare i insatserna som förbundet finansierar. Adam Nilsfors med sitt mobila gym har åkt 
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runt i länet och bedrivet ett ca timmes träningspass. Detta var ett försök av förbundet att 
stimulera och möjliggöra den fysiska hälsan utifrån träning. Ca 200 personer har varit med och 
tränat vid dessa tillfällen i länet. 
 
Inspirationsdagar 
Tre inspirationsdagar har förbundet anordnat under 2019. Två under våren, en i Oskarshamn 
och en i Kalmar med samma innehåll. Tomas Fogdö var huvudtalare och beskrev hur livet går 
vidare trots att förutsättningarna förändras. Ulrika Edman, Malin Gruvhagen och Adam 
Nilsfors hade varsina delar av dagen med kortare föreläsningar och pausgymnastik i form av 
”kontorstabata”. Ca 300 personer kom på vårens två inspirationsdagar. 
Under hösten ordnades en gemensam inspirationsdag för hela länet. Bussar fanns tillgängliga 
för transport från länets alla hörn. Magnus Samuelsson var huvudtalare utifrån ett fysiskt 
perspektiv och hur viktigt den mentala/psykiska hälsan är i sammanhanget. ACT, 7tjugo och 
NADA var andra delar av dagen samt Adam Nilsfors ”kontorstabata”. Ca 180 personer var 
anmälda till denna dag som var mycket uppskattad. 
 
Kartläggning och medfinansiering av projekt 
Förbundet har under året finansierat en kartläggning gällande behov av insatser för nyanlända 
kvinnor i Högsby. 
 
Samordningsförbundet har under 2019 medfinansierat två projekt.  
Det ena är ett ESF-projekt som drivs av Kommunförbundet i Kalmar län. Projektet heter IKO 
(Integration, kompetens och organisation) – vi blir fler i Kalmar län. Projektet handlar till stor 
del om att utbilda personal inom olika myndigheter och idéburna verksamheter i interkulturellt 
bemötande av nyanlända. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska 
medel. Projektet avslutades i november 2019. 
 
Det andra är också ett ESF-projekt som drivs av Kommunförbundet i Kalmar län. Projektet 
heter SLA (Samverkan leder till arbete). Projektet handlar om att arbeta med målgruppen 
nyanlända och personer i utanförskap med komplex problematik som ska ledas in mot arbete 
eller studier. 
Samordningsförbundet har medfinansierat med tid. 
 
Utbildningar och konferenser 
Två uppskattade fyradagars utbildningar i Lösningsfokuserat förhållningssätt genomfördes av 
Swedish empowerment center. Man skulle kunna beskriva lösningsfokuserat förhållningssätt 
som en grundsten i 7-tjugometodiken.  
 
Två fyradagarsutbildningar i 7tjugo genomfördes i slutet av året av Swedish empowerment 
center. 7tjugometodiken är ett mycket gediget arbetssätt/förhållningssätt för att stärka 
individernas förmågor och självinsikt. Samordningsförbundet har anordnat åtta utbildningar 
under de senaste tre åren, vilka alla varit uppskattade och välfyllda. 
 
I samband med att en ny styrelse för Samordningsförbundet i Kalmar län tillträdde den 1 april 
2019, anordnades en utbildningsdag den 15:e april i FINSAM-lagstiftningen och de uppdrag ett 
förbund har. Magnus Simonsson från Nationella Rådet höll i utbildningsdagen, vilken gav nya 
insikter i uppdraget för styrelseledamöterna som närvarade. 
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En Supported employmentutbildning har ägt rum under året i Oskarshamn av Malmerho 
kompetens i kombination med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Denna 
fyradagars utbildning var innehållsrik och uppskattad av de arton personer som deltog. 
 
Under hösten hölls förbundets årliga länskonferens för styrelseledamöter, deltagare i de olika 
lokala samverkansgrupperna och insatspersonal. Den hölls lunch till lunch 24 – 25 oktober på 
Vimmerby stadshotell. Åttiotalet personer var med på lunch-till-lunch-konferensen där  
bl a Magnus Simonsson beskrev uppdraget vi har enligt FINSAM-lagstiftningen. Tid ägnades 
åt att reflektera över 2019 samt arbeta fram visionstemat för 2020 – Tillbaka till FINSAM-
lagstiftningens intentioner. Hållbarhet, långsiktighet och fokus på Individinriktade insatser. 
Att arbeta mer förebyggande med målgruppen 16-20 år är också ett fokusområde att utreda 
under 2020. 
 
Samtlig insatspersonal i länet träffades under hösten under en lunch-till-lunch-konferens på 
Gränsö Slott i Västervik. Innehållet var kompetensutveckling kring bemötande av personer med 
funktionsvariationer inom autismspektrat. Tid för att samtala om andra gemensamma och 
angelägna frågor rymdes också under dagarna. 
 
Personalen som arbetar i Insatserna i länet tillsammans med ordförande och personal från 
kansliet deltog i den stora Finsam-konferensen som hölls i Stockholm under två dagar, 26-27 
mars.  
Ordförande i Samordningsförbundet i Kalmar län var sedan tidigare invald som ledamot i 
Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS). För ny mandatperiod lämnade1:e vice 
ordförande över stafettpinnen till nya ordförande Jonas Erlandsson. Vid ett tillfälle 
kombinerades NNS styrelsemöte med en ordförandedag. 1:e vice ordförande samt förbundschef 
deltog i NNS ordförandekonferens i januari. 
 
Förbundschef och bitr förbundschef har även deltagit i Nationella rådets 
förbundschefskonferens samt vid nätverksmöten för samordningsförbund från kust till kust 
benämnt ”Norra Sydsverige”. 

Måluppfyllelse och resultat 
Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen för 2019. Redovisning av bedömd 
måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde. 
 
Resultatmål Mål Aktivitet Måluppnåelse 
Mål på 
individnivå 

• 90 % av deltagarna 
ska uppleva stöd och 
inflytande i sin 
process. 

 
• 75 % av deltagarna 

ska uppleva sig vara 
mer redo för att 
arbeta eller studera. 

 

• Vi mäter detta mål genom 
indikatorerna, 1, 2, 3. 
90,3% i genomsnitt av 
mätning med indikatorerna. 
 

• Vi mäter detta genom 
indikatorerna 5, 6, 7.  
Indikator 6 mäts endast vid 
avslut. 76% i genomsnitt i 
mätningen av indikatorerna. 

Målet har 
uppnåtts 
 
 
 
Målet har 
uppnåtts 
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• 30 % av deltagarna 

ska ha kommit ut i 
arbete eller studier 
efter avslutad insats  

 
• Andelen till arbete eller 

studier mäts via SUS. 63 av 
200 utskrivna deltagare var 
i arbete och/eller studier vid 
utskrivning vilket är lika 
med 31,5 procent. 

 
Målet har 
uppnåtts 

Mål på 
strukturnivå 

• 80 % av personer 
involverade i 
samverkan ska 
uppleva att 
samverkan genererar 
bättre förutsättningar 
för individer.  

• Vi mäter detta genom 
indikatorerna 7, 8, 9, 10, 
12,13. 
89 % i genomsnitt utifrån 
indikatorerna. 

Målet har 
uppnåtts 

Mål på 
organisations-
nivå 

• Förbundet ska vara 
presenterat hos 
berörda intressenter 
vad gäller 
verksamhet och 
arbetssätt. 

 

• Fullmäktige ska besökas en 
gång per mandatperiod och 
Kommun- och 
Regionledning ska besökas 
vartannat år. 
 

• Utöver det kan presentation 
av förbundets verksamhet 
ske på fler ställen utifrån 
behov och förfrågningar. 

 
 
 
 
• Förbundet ska kunna 

presentera välgrundad 
statistik kring insatser.  
 

• Förbundet ska också arbeta 
med att vara mer synlig på 
webben och att bygga upp 
en marknadsföring som ska 
bidra till att sprida kunskap 
om förbundet 

 
• Nyhetsbrev/möten förväntas 

bidra till bättre och mer 
kontinuerlig information till 
våra medlemmar kring 
verksamheten och aktuella 
insatser  

Målet bedöms 
ha uppnåtts, fyra 
besök har 
genomförts 
under 2019 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts, tre 
ytterligare 
informationer 
har hållits under 
2019 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 
 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 
 
 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts till 
viss del (dock 
inga nyhetsbrev 
under 2019) 

62



   16(46)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

Mål på 
ekonomisk nivå 

• Behållningen vid 
årets slut ska följa 
nationella rådets 
riktlinje  

 
 

• Insatsernas budgetar 
ska vara så väl 
beräknade att utfallet 
inte avviker mer än 5 
procent 

 
 

• Utfallet för 2019 års 
behållning ligger i enlighet 
med nationella rådets 
riktlinje.  

 
 
• Utfallet mäts genom att 

jämföra rekvirerade medel 
med den summa som 
budgeterats. Budgeterade 
insatskostnader var  
12 313 364 kr och utfallet 
blev 11 796 996 kr vilket i 
procent innebär 4,2 % 

Målet har 
uppnåtts  
 
 
 
 
Målet har 
uppnåtts 

 
Kommentar till mål på ekonomisk nivå. 
Eftersom det ekonomiska resultatet inte är uppnåddes 2018, beslutade styrelsen redan i slutet av 
2018 att ge förbundschef i uppdrag att göra en analys och förstärka de insatser som är väl 
fungerande och i behov av ytterligare resurser för att kunna ta emot fler deltagare. När detta 
arbete nu är gjort ligger resultaten i linje med målen på ekonomisk nivå. 
 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Resultat och måluppfyllelse redovisas på aggregerad nivå för samtliga finansierade insatser. 
Mer detaljerad redovisning för varje enskild verksamhet finns i bilaga. 
 
Arbetslivsinriktade insatser 
Av nedanstående diagram framgår något om resultaten i de olika arbetslivsinriktade insatserna 
under det gångna året.  
 
Sysselsättning efter insats 
 

 
Diagram 6, Sysselsättning vid inskrivning och avslut för 200 deltagare i arbetsrehabiliterande insatser som 
avslutats under 2019 
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Diagrammet illustrerar vad de deltagare som avslutades under 2019 hade för sysselsättning vid 
inskrivning och avslut. 63 av de 200 utskrivna deltagarna, eller 31,5 procent, hade arbete eller 
studier vid utskrivning och 77 (=38,5 procent) var inskrivna som arbetssökande. Totalt 
betraktades således 70 procent som rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden när de 
avslutades.  
 
Det är fler andel kvinnor än män som fått ett arbete utan lönesubventioner och fler kvinnor än 
män som har börjat studera. Det är marginella skillnader mellan män och kvinnor som fått 
subventionerat arbete än. 
 

 

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2019. 
 
I tabellen ovan kan man konstatera att 2019 återigen var ett bra år där en knapp tredjedel av de 
200 deltagare som avslutades i en insats gick till arbete eller studie. Med tanke på att deltagarna 
oftast stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden så får detta anses som ett mycket gott resultat. 
 
Försörjning efter insats 
 

 
Diagram 7, Försörjning vid inskrivning och utskrivning för 189 utskrivna deltagare i arbetsrehabiliterande 
insatser under 2019 
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Antal avslut till 
arbete eller 

studier 

Andel avslut till 
arbete eller 

studier 
2011 31 37,8 % 
2012 44 42,3 % 
2013 47 24,1 % 
2014 23 26,4 % 
2015 21 26,9 % 
2016 50 37,6 % 
2017 54 40,9 %  
2018 46 33,6 % 
2019 63 31,5 % 
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Av diagrammet framgår att det skett störst minskning av personer som har försörjningsstöd 
som försörjningskälla men även minskning av personer som erhållit sjukpenning/rehabpenning 
och aktivitetsstöd.  
 
De försörjningskällor som har ökat i diagrammet är framförallt deltagare som inte har någon 
offentlig försörjning vid avslut. Ökning är det även av personer som har studiestöd, vilket är 
mycket positivt. 
 

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Att värdera effekterna av strukturövergripande insatser är mycket svårare eftersom det här inte 
finns någon statistik från SUS eller andra källor att hämta data ur.  
 
Det som kan konstateras är dock att det finns en väl utbyggd struktur för samverkan mellan 
myndigheterna genom de olika lokala samverkansgrupperna, de samverkansmöten som börjat 
komma igång för att utveckla samverkan och insatsens styr- och arbetsgrupper.  
En stor del av det goda samverkansklimatet hör också till de uppskattade tolv frukostmöten, de 
tolv brunchmöten, de tjugotvå träningstillfällen samt de tre stora inspirationsdagar som 
förbundet ordnat under 2019. Vid snabbutvärdering med hjälp av post-it-lappar, har en otrolig 
mängd positiv feedback delgetts förbundets arbete.  
 
Vi vet också att de utbildningar i Supported Employment, 7tjugo handledarutbildning samt 
utbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt som finansierats, varit mycket uppskattade och 
används i olika verksamheter för att stödja individer mot arbetsmarknaden. De konferenser som 
finansierades har varit välbesökta och uppskattade liksom den länskonferens för förbundets eget 
nätverk som arrangerades i oktober. 
 
1.5 Styrelsearbetet mm 
1.5.1 Styrelsens arbete under året 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter fram till den 31 mars 2019 då ny styrelse tillträdde 

Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare 
Borgholm Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) 
Emmaboda Stig-Ove Andersson (S) Stefan Nyström (M) 
Hultsfred Conny Daag (M) Lizette Wästerlund (S) 
Högsby Marcus Schön (M) Diana Bergskans (S) 
Kalmar Dzenita Abaza (S) Roger Holmberg (S) 
Mönsterås Agneta Landberg (C) Håkan Sjöborg (C) 
Mörbylånga Göran Backrot (C) Eva Folkesdotter-Paradis (M) 
Nybro Jimmy Loord (KD) Ann-Christine Quist-Karlsson (S) 
Oskarshamn Andreas Erlandsson (S) Lennart Hellström (M) 
Torsås Christina Lönnqvist (S) Linda Eriksson (C) 
Vimmerby Eva Berglund (S) Marie Nicholson (M) 
Västervik Gunnar Jansson (S) Conny Tyrberg (C) 
Region Kalmar län Maria Ixcot Nilsson (S) Jonny Bengtsson (S) 
Region Kalmar län Anders Andersson (KD) Bill Björklund (L) 
Region Kalmar län Ylva Bengtsson (V) Eva-Karin Holgersson (MP) 
Arbetsförmedlingen Lars Häggbring Carina Lindgren/Lars Borgemo 
Försäkringskassan Petter Grönwall Susanne Möller 
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Den nya styrelsen som tillträdde 1 april 2019 har bestått av dessa ledamöter: 

Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare 
Borgholm Magnus Ståhl (S) Ulrika Lind (C) 
Emmaboda Stefan Nyström (M) Linda Johansson (C) 
Hultsfred Conny Daag (M) Lizette Wästerlund (S) 
Högsby Marcus Schön (M) Diana Bergskans (S) 
Kalmar Roger Holmberg (S) Christina Fosnes (M) 
Mönsterås Agnetha Landberg (C) Chatrine Pålsson/Ahlgren (KD) 
Mörbylånga Gunilla Karlsson (C) Ella-Britt Andersson (S) 
Nybro Jimmy Loord (KD) Ann Arleklo (S) 
Oskarshamn Ingela Ottosson (M) Mathias Karlsson (L) 
Torsås Lars Häggbring (S) Linda Eriksson (C) 
Vimmerby Lars Sandberg (C) Tomas Peterson (M) 
Västervik Gunnar Jansson (S) Conny Tyrberg (C) 
Region Kalmar län Jonas Erlandsson (S) Jonny Bengtsson (S) 
Region Kalmar län Madeleine Rosenqvist (KD) Marie Nicholson (M) 
Region Kalmar län Anette Rogö (C) Inger Hilmansson (L) 
Arbetsförmedlingen Ann-Brith Sköld Linda Ilmerud 
Försäkringskassan Petter Grönwall Kristina Eimar 

 
Styrelsen har under året haft fem välbesökta sammanträden på olika orter i länet. 
Sammanträdena har kombinerats med besök i olika kommuner och presentation av olika 
aktuella insatser. En styrelseutbildning med fokus på FINSAM-lagstiftningen ägde rum i 
samband med att ny styrelse tillträdde. Protokoll från sammanträden publiceras på förbundets 
hemsida och finns därmed tillgängliga för såväl ledamöter, samverkansaktörer som övriga 
intresserade. 
 
Arbetsutskottet fram till 31 mars har bestått av Maria Ixcot Nilsson, ordförande, Anders 
Andersson, 1:e vice ordförande Andreas Erlandsson, 2:e vice ordförande, samt ledamöterna 
Göran Backrot, Petter Grönwall och Carina Lindgren.  
Arbetsutskottet från 1 april har bestått av Jonas Erlandsson, ordförande, Madeleine Rosenqvist 
1:e vice ordförande, Ingela Ottosson 2:e vice ordförande samt ledamöterna Roger Holmberg, 
Petter Grönwall och Linda Ilmrud. Arbetsutskottet har under året haft fyra sammanträden. 
 
I och med att insatserna numer är tillsvidare, så kallade LIS:ade (långsiktig integrerad 
samverkan) är förbundets inriktning inför 2020 att fortsätta vidareutveckla insatserna och titta 
på de processer som inte alltid fungerar och vilka utmaningar det ställer på samverkan utifrån 
varje aktörs regelverk och styrning. 
Att gå tillbaks till FINSAM-lagstiftningen och förbundets grunduppdrag blir fokus under 2020 
med ledorden hållbarhet och långsiktighet. 
 
Vid varje styrelsesammanträde redovisas de delegationsbeslut som fattats av arbetsutskottet och 
förbundschefen. Förbundschefen redogör även muntligt för utvecklingen i förbundet både 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. I oktober presenterades en skriftlig delårsredovisning av 
det första halvåret där bland annat insatserna redovisar sin verksamhet. 
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Minnesanteckningar från beredningsgruppen och AU-protokoll delges styrelsen. Vidare 
informerar Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representanter styrelsen om 
utvecklingen i sina respektive verksamheter vid styrelsens sammanträden. 
 
Förbundet har medverkat, i det så kallade Indikatorprojektet, som drivits av Nationella 
nätverket för samordningsförbund (NNS), med syfte att utveckla indikatorer som ska vara ett 
stöd i utvärdering och utveckling av samordningsförbundens verksamheter.  
 
Under senare delen av 2017 var verktyget färdigt för användning. Förbundet har köpt in licens 
för att kunna mäta indikatorerna även för 2019 och mätningen ägde rum i oktober/november. 
De positiva resultaten utifrån mätningen finns delgivna under rubriken måluppfyllelse och 
resultat. 
 
Representanter ur styrelsens presidium har under året, tillsammans med förbundschef, fört en 
dialog med representanter för medlemsmyndigheterna vid två tillfällen och dels vid besök i de 
högsta politiska ledningarna för såväl kommuner som Region. Dialogen har handlat både om 
resultaten i förbundets verksamhet och om ekonomi och medlemsavgifter. 

1.5.2 Revisorer 
Första delen av 2019 fram till att ny mandatperiod trätt i kraft den 1 april hade Regionen utsett 
Bo Jonsson, Västervik, och kommunerna Jan Bengtsson, Kalmar, som revisorer. Staten hade 
upphandlat revision av Deloitte som i Kalmar län företrädes av Berth Larsson. 
 
Då ny mandatperiod fr om 1 april trädde i kraft utsåg Regionen Bo Jonsson, Västervik att 
fortsätta uppdraget och länets kommuner utsåg Margareta Johansson, Högsby som revisor. 
Staten gjorde en ny upphandling av revision och det blev KPMG som i Kalmar län företräds av 
Niclas Bremström. 
 
Bo Jonsson är revisionens ordförande. Räkenskapsgranskning har handlats upp av PWC i 
Kalmar. Sakkunnigt biträde har varit Joachim Klasa som är revisionschef i Region Kalmar län.  
Revisionen har haft två sammanträden som protokollförts. 

1.5.3 Ny lagstiftning GDPR 
Den 25 maj 2018 trädde GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU kraft. För 
Samordningsförbundets del har dessa nya regler inneburit att man köpt in tjänsten av 
dataskyddsombud via Region Kalmar län. Dataskyddsombudet heter Anders Falck och arbetar 
som jurist på Region Kalmar län.  

1.5.4 Kansli 
PÅ kansliet arbetar en förbundschef på 100%, Joakim Ivarsson, en biträdande förbundschef på 
100%, Malin Gruvhagen och en administratör på 80%, Athraa Ahmed.  
 
Kansliet biträder styrelsen, ansvarar för förbundets administration och utåtriktade information 
samt stöttar de olika insatser som finansieras av förbundet och ger övrigt stöd till utveckling av 
samverkan inom länet. Kanslilokalen finns på Trädgårdsgatan 12 i Kalmar, där samtliga 
anställda har sina arbetsplatser att utgå ifrån. 
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Kalmar kommun ansvarar för tillsyn av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter 
enligt arkivlagen.  

1.5.5 Beredningsgrupp  
En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Region Kalmar län samt sex kommunala tjänstemän har haft fyra 
sammanträden under året. Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av 
ärenden till styrelsen och är ett stöd till förbundschefen. 

1.5.6 Medlemssamråd 
Det har hållits två medlemsdialoger med förbundets medlemskommuner under året. 
Sammankallande är Kommunförbundet Kalmar läns ordförande, Sthina Johansson/Evertsson, 
Högsby. Vid dessa tillfällen har kommunrepresentanter, representanter för 
samordningsförbundets presidier samt förbundschef deltagit. Förbundet har presenterat sin 
verksamhet och haft dialog om resultaten och om finansieringen av förbundets framtida 
verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Ekonomiskt utfall 
 

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 
Belopp tkr 

 
 

Aktuell budget 
jan-dec 2019 

Utfall jan-dec 
2019 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2018 

Nettokostnad 
 

16 975 864 17 370 348 -394 484 15 424 856 

Bidrag/intäkt 
 

16 480 000 16 689 486 209 486 16 301 459 

Resultat 
 

495 864 -680 862 - 1 176 726 876 603 

Utgående eget 
kapital  

 2 408 153  3 089 133 

Likvida medel 
 

 5 671 083  5 968 616 
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1 Resultaträkning 
 

       Resultaträkning Not 
2019-01-01- 
2019-12-31 

2018-01-01- 
2018-12-31 

        
Intäkter 1 16 689 486 16 301 459 
Intäktsjustering       
        
    16 689 486 16 301 459 
Rörelsens Kostnader       
Övriga externa kostnader 2 -2 977 458 -2 176 955 
Personalkostnader 3 -2 595 894 -2 412 339 
Lämnade bidrag   -11 796 996 -10 835 562 
Rörelseresultat   -680 862 876 603 
Räntekostnader   -120   
Resultat efter finansiella poster    -680 982 876 603 
        
Årets resultat   -680 982 876 603 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69



   23(46)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

2 Balansräkning 
 
Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 
        
TILLGÅNGAR       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar   195 000 81 312 
Avräkning skatter och avgifter   -15 67 
Fordran moms   232 381 191 058 
Övriga interimsfordringar       
    427 366 272 437 
        
Kassa och Bank   5 671 083 5 968 616 
Summa omsättningstillgångar   6 098 449 6 241 053 
        
Summa tillgångar   6 098 449 6 241 053 
        
EGET KAPETAL OCH SKULDAR       
Eget Kapital       
Balanserat resultat   3 089 135 2 212 530 
Årets Resultat   -680 982 876 603 
        
Summa Eget Kapital   2 408 153 3 089 133 
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 4 3 468 502 2 985 948 
Övriga kortfristiga skulder 6 96 523   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 125 271 165 972 
    3 690 296 3 151 920 
        
Summa eget Kapital och skulder   6 098 449 6 241 053 
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3. Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys   2019-12-31 2018-12-31 

        
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
Årets Resultat   -680 982 876 603 
Ökning(-)/minsknig(+) av kortfristiga fordringar   -154 928 -144 113 
Ökning(+)/minsknig(-) kortfristiga skulder   538 377 87 162 
Medel från den löpande verksamheten   -297 533 819 652 
        
        
INVESTERINGSVERKSAMHETEN       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar       
        
        
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       
Nyupptagna Lån       
        
ÅRETS KASSAFLÖDE   -297 533 819 652 
Likvida medel vid årets början   5 968 616 5 148 964 
Likvida medel vid årets slut   5 671 083 5 968 616 

 
 

4. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal 
redovisning eller dess företrädare. Sammantaget innebär det att Samordningsförbundet i 
Kalmar läns redovisning i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. De 
redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är fortlevnad, konsekvens, försiktighet, 
kontinuitet, periodisering och öppenhet. 
 
 

5. Balanskrav 
Nationella rådet har riktlinjer om hur mycket Samordningsförbunden bör ha i eget kapital vid 
årets utgång.  
Vid ingången av 2019 översteg Samordningsförbundet i Kalmar län gränsen för eget kapital 
enligt dessa riktlinjer med ca 140 000 kr. Årets resultat för verksamheten, -680 982 kr innebär 
att utgående eget kapital överensstämmer med Nationella rådets riktlinjer. 
Resultatet av verksamheten är positivt och förbundets ekonomi bedöms därmed vara i balans 
för 2019.  
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6. Noter 

Not 1 Intäkter   2019-12-31 2018-12-31 
Erhållna statliga bidrag  75 786 159 609 
Erhållna bidrag  16 330 000 16 000 000 
Kursavgifter  283 700 141 850 

      
      
      
    16 689 486 16 301 459 

 
 
Not 2 Övriga externa kostnader   2019-12-31 2018-12-31 
Adm-tjänster  52 730 70 730 
Kompetens i samverkan  975 157 705 006 
Kurs o konferensavgift  1 036 203 547 903 
Rese/ hotellkostnader  176 037 200 238 
Revisionsarvode  25 000 25 000 
Leasingavg Personbilar+Bränsle  53 343 51 992 
Kontorsmaterial  10 301 9 596 
Trycksaker  153 211 140 991 
Lokalhyra  106 231 85 776 
Förbrukningsinventarier    25 956 
Övriga reklam  108 801 117 877 
Övr avdr gill kostn  41 764 28 468 
Mobiltelefon  28 022 28 484 
Övriga främmande tjänster  150 821 51 104 
Reklamtrycksaker    1 198 
Dataprogram Licenser  28 884   
Styrelsekostnader  10 380   
Utvärdering  10 000 42 500 
Övrigt  10 573 44 136 
    2 977 458 2 176 955 
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Not 3 Personalkostnader   2019-12-31 2018-12-31 
Lön tjänstemän  1 356 436 1 327 566 
Arbetsgivaravgifter  566 858 526 902 
Arbetsgivaravg (nya pens system  13 066 11 185 
Sammanträdesarvode  284 440 193 590 
Kollektiv pensionsförsäkr  75 018 77 106 
Styrelsearvode  73 718 69 976 
Semesterlön  161 374 132 038 
Skattefri bilersättning  24 016 17 026 
Skattepl bilersättning  13 630 9 663 
Skattefria trakt  4 620 5 610 
Skattepl trakt  2 550 2 925 
Övr gruppförsäkring  369 327 
Övr personalkostnader  1 600 4 641 
Särsk Löneskatt pens  18 199 33 784 
    2 595 894 2 412 339 

 
 
 
 
 

Not 4 Leverantörsskulder   2019-12-31 2018-12-31 
Projekt Kv4   3 385 814 2 797 230 
Kalmar Kommun/ leasing& bränsle   5 607 11 479 
Big Travel     49 065 
KPA Pensionsadministration   761   
Linneuniversitetet/ Utvärdering av verksamhet 50 000   
NNS/ Höstkonferens 2019   14 625   
Oskarshamns Kommun/Stadshuset   1 232   
Skylt& Reklam     2 625 
Delegia AB/Konferens     28 550 
KPA Pensionsservice AB     761 
Ekerum/ Frukostmöte     13 600 
Parkster     133 
Swedish Empowerment Center     45 000 
IOGT.NTO/ Kontorshyran     25 749 
Påskallavik/ Konferens     11 756 
Kalmarsund Hotell  2150   
Park Hermina AB  8087   
Kalmar Kommun/ Förrådsuttag Center  210   
Inteleon AB/ Parkering  16   
    3 468 502 2 985 948 
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Not 5 Upplupna Kostnader   2019-12-31 2018-12-31 
Revisionsarvode   25 000 25 000 
Kompetens i samverkan    3 500 
Övr avdr gill kost.   5 222 2 452 
Utg momsförsäljning 25%    16 263 
Kontorsmaterial   1 402 3 072 
Avräkn särsk lönesk pens   18 199 18 706 
Mobiltelefon   9 9 
Personalskatt    49 323 
Avräkna sociala avgifter   54 048 47 503 
Dataprogram licenser   144 144 
Kurs& konferensavgift   18 780   
Lämnade bidrag   1 836   
Övriga främmande tjänster   609   
Rese/hotellkostnader   22   
    125 271 165 972 

 
 
Not 6 Övriga Kort Fristiga Skulder   2019-12-31 2018-12-31 
Utg moms Försäljning 25% sv   39 000   
Personalens Källskatt   57 523   
        
        
    96 523   
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7 Sammanställning av utfall och budget 2019 
Intäkter  Budget 

2019 
Utfall Differens Kommentarer 

Medlemsbidrag  16 330 000 16 330 000 0   
Anställningsstöd 150 000 75 813 -74 187 Upphörde i maj 
Kursavgifter 0 283 700 283 700 7tjugo, 

lösningsfokus, 
SE.  

Eget kapital  2 000 000 3 089 134 1 089 134 
 

Öres och kronutjämning 0 -27 -27 
 

Summa eget kapital och intäkter 18 480 000 19 778 620 1 298 620 
 

     

Kostnader Budget 
2019 

Utfall Differens Kommentarer 

Styrelsen  350 000 524 758 -174 758 Arvode, arb. 
giv avgift, 
milersättn mm 

Personal 2 150 000 2 071 137  78 863 Lön, arb. giv 
avgift, sem mm 

Lokal, dator, telefon, porto, försäkr. 130 000 193 404 -63 404 kontorsmaterial 
Resor, hotell 185 000 229 380 -44 380 Bilen, resor och 

hotell 
Redovisning och sakkunnigt biträde 77 500 52 730 24 770 

 

Revision  36 000 25 000 11 000 PWC 
Utbildning, SE, 7tjugo, lösningsfokus  300 000 684 500 -384 500 Se intäkter 

kursavgift 
Konferenser 250 000 351 704 -101 704 Finsam, läns 

konf i Vim-by, 
insatskonf i Vv 

Samverkansmöten, frukostmöte mm 1 000 000 975 157 24 843  
Utvärdering 50 000 50 000 0 Indikatorerna, 

Linnéunivers. 
Avgift NNS2 34 000 32 860 1140 

 

Övrigt 100 000 382 724 -282 724 Trycksaker, 
reklam, 
främmande 
tjänster och 
avdragsgilla 
kostn - stor del 

Delsumma, administration mm 4 662 500 5 573 354 -910 854 
 

Individinsatser  12 313 364 11 796 996 516 368 
 

SUMMA 16 975 864 17 370 350 -394 486 
 

 
2 NNS = Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
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Beslutade insatser inför 2019 Budget 

2019 
Utfall Differens Kommentarer 

Vägknuten 2, vägknuten 2.0 i 
Oskarshamn, Mönsterås och Högsby 
kommuner 

1 730 000 1 844 874 -114 874 Ny utökad 
budget under 
2019 

Innergården i Mörbylånga kommun 683 064 683 064 0 
 

Knutpunkten i Västervik 1 230 000 1 024 256 205 744 
 

RESA i Torsås 523 000 501 027 21 973 Ny utökad 
budget under 
2019 

SAMBA Rehabilitering i Nybro och 
Emmaboda kommuner 

1 000 000 1 395 948 -395 948 Ny utökad 
budget under 
2019 

SAMBA Integration i Nybro och 
Emmaboda kommuner 

275 000 332 449 -57 449 I dialog med 
förb chef 

Plattform Hultsfred/Vimmerby 1 235 000 1 196 845 38 155 
 

Pontibus i Borgholms kommun 1 398 000 1 300 025 97 975  

KRUS i Kalmar kommun 2 500 000 2 191 828 308 172  

Tillsammans är logiskt - ACT 1 330 000 1 000 779 329 221 
 

Högsby Kartläggningsprojekt 65 000 130 000 -65 000 Justerades till 
130 tkr  

Medfinansiering IKO  44 300 0 44 300 Fanns pengar 
kvar i projektet 

Pott för individer 300 000 195 901 104 099  

SUMMA 
 

12 313 364  11 796 996 516 368  

 
 
 

8 Styrelsens beslut 
Styrelsen intygar genom ett protokollfört beslut den 20 mars 2019 att årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska 
ställning. 
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Bilagor 
Insatser och måluppfyllelse 
 
 
    Datum: 2020-01-08 
 
 

                              
 
Årsredovisning 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Syftet är att bibehålla det goda arbete som finns idag och fortsätta bygga en flexibel 
och långsiktig samverkansstruktur. Vi vill också fortsätta att utveckla metoder för att i 
samverkan kunna erbjuda individer en sammanhängande insats som kan öka deras 
förutsättningar att nå ökad självförsörjning alternativt att de får stöd och underlag för 
att få rätt till rätt ersättning.  
 
Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Vilka personer som 
koordinatorerna ska arbeta med kommer att identifieras i den lokala 
samverkansgruppen en gång per år utifrån de behov som finns.  
  
Målsättning är att hantera 60 konsultations- och insatsremisser samt ha 30 deltagare 
på årsbasis. 
 
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.  
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatsen Plattformen är en tillsvidare insats och de personalresurser som finns är en 
koordinator i varje kommun, anställd på 100%. 
Insatsens metod 
Insatsen Plattformen har ett Samverkansteam som består av personal från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Öppenpsykiatriska mottagningen, 
socialförvaltningarna och hälsocentralerna i Hultsfred- och Vimmerby kommun. 
Teamet träffas tre timmar var tredje vecka och konsulterar ärenden. Samtycke finns 
för individen. Efter att alla myndigheter gett den information som finns, ger gruppen en 
rekommendation om vad som kan vara nästa steg för individen. Om teamet bedömer 
att personen är i behov av en koordinator skrivs personen in i Plattformen. Vidare i 
insatsen Plattformen jobbar koordinatorn med att samordna och nätverka med 
myndigheterna kring deltagaren. Koordinatorn jobbar motiverande med handlingsplan 
innefattande mål och delmål och en förändringsprocess startas för att skapa struktur, 
hitta vägar mot arbetsträning, arbete eller studier. Plattformen erbjuder också 
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gruppverksamhet kring personlig utveckling. I samtalen används metoderna 
”Motiverande samtal” och ”Lösningsfokuserat förhållningssätt”. Det förekommer inslag 
av KBT och empowerment genomsyrar allt deltagande. Supported Employment är en 
metod som också används.  
 
Insatsens resultat på individnivå 
 
51 remisser har konsulterats i Samverkansteamet under 2019.  
Fördelningen av remittenter har varit följande: 
 
15 Försäkringskassan (7 Hultsfred/ 8 Vimmerby) 
17 Socialförvaltningarna (7 Hultsfred/10 Vimmerby) 
10 Öppenpsykiatriska mottagningen (3 Hultsfred/ 7 Vimmerby)  
8   Arbetsförmedlingen (6 Hultsfred/ 2 Vimmerby) 
1   Hälsocentralerna (1 Hultsfred/ 0 Vimmerby) 
0 Samarbetet Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 
 
25 konsultationer under 2019 har lett till inskrivning hos koordinatorer i 
Plattformen. Fördelningen av remittenter har varit följande: 
 
15 Försäkringskassan (6 Hultsfred /9 Vimmerby) 
6   Öppenpsykiatriska mottagningen (3 Hultsfred /3 Vimmerby) 
3   Socialförvaltningarna (2 Hultsfred /1 Vimmerby) 
1   Arbetsförmedlingen 
0   Hälsocentralerna 
0   Samarbetet Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 
 
Deltagare som konsulterats i slutet av året kan bli inskrivna i insatsen under början av 
2020. Det innebär också att konsultationer som gjordes i slutet av 2018 resulterade i 
deltagare som skrevs in i Plattformen 2019. 
 
29 deltagare avslutats från Plattformen 2019.  
Anledningarna till utskrivning har varit följande: 
 
9 utskrivning till arbete, studier eller arbetssökande: Deltagaren går vidare till 
arbete med/utan subvention/eget företag) eller studier, eller är aktivt sökande efter 
insatsen. 
0 utskrivning fortsatt rehabilitering: Deltagaren går vidare till annan 
rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, till exempel fortsatt arbetslivsinriktad 
rehabilitering i den ordinarie myndighetsverksamheten eller i fortsatt samverkan. 
19 utskrivning på grund av sjukdom: Deltagaren avslutar insatsen på grund av 
försämrat hälsotillstånd eller att hälsotillståndet inte medger fortsatt deltagande i 
insatsen. Rehabilitering mot arbete är inte aktuellt i dagsläget för deltagaren. 
1 utskrivning på grund av flytt. 
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Framgångsfaktorer inom samverkan,  
Plattformen är en väl inarbetad insats vilket gör arbetet lättare. Koordinatorerna har 
varit anställda länge och är kända på myndigheterna. Samverkansteamet är 
välfungerande med bra närvaro och delaktighet från representanterna. För individerna 
är framgångsfaktorerna att processen inte är tidsbestämd. De får en nära och 
personlig kontakt med koordinatorn som har tid att träffas ofta och vid behov. 
Deltagare erbjuds gruppverksamhet med 7-tjugometodiken där stort fokus ligger på 
personlig utveckling. Att koordinatorerna är kända på de olika myndigheterna gynnar 
individer när det gäller att samverka, det är lätt att få kontakt med myndigheterna och 
ger snabbhet samt effektivitet i arbetet. Att det finns ett bra utarbetat samarbete med 
Erikshjälpen i Vimmerby och Stegen i Hultsfred är också en framgångsfaktor för 
individen och insatsen när det gäller möjlighet till arbetsträning. Under året har 
deltagarna erbjudits träning inom ramen för insatsen. Några har tagit möjligheten att 
träna tillsammans på gymmet eller gå och simma. För dem som har deltagit har det 
varit väldigt uppskattat. 
 
Malin Strömmert och Linda Thörn 
Verksamhetsledare Plattformen 
 
 

                           
Helårsrapport för SAMBA   
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp.  
Syftet med Samba är att motverka utanförskap och låsningar i systemen genom att 
föra de inskrivna i insatsen närmare arbetsmarknaden eller hjälpa individerna till rätt 
ersättning. Målgruppen är kvinnor och män mellan 20 - 60 år som haft lång 
arbetslöshet eller sjukskrivning vilket medfört ett utanförskap. Personer som har sin 
ersättning och/eller stöd från någon av samverkansmyndigheterna.  

 
 
Insatsens tidsram samt personalresurser.  
Insatsen blev LIS:ad 1 januari 2018. Det jobbar tre samverkansledare på vardera 100 
% i insatsen. 0,5 tjänst finansieras av individ och familjeförvaltningen i Nybro.  
 
Insatsens metod. 
Metoden bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd, 
vägledning och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. 
Den enskildes egna resurser ska ställas i fokus och vara vägledande för 
genomförandeplanen. I vår gruppverksamhet arbetar vi tematiserat i rullande block 
med olika tema. Fysisk aktivitet erbjuds även i grupp. 
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Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
 
Budgeterat antal deltagare 30st/år.    
Antal nya deltagare: 17st. 
Fördelning på remitterande deltagare:  
Individ o familj: 4st      
Arbetsförmedling: 6st 
Region Kalmar: 5st  
Försäkringskassan: 2st.   
Totalt antal deltagare under året: 57st (varav 16st är konsultationer)  
Antal avslutade deltagare: 14st 
Antal till arbete eller studier: 3st 
Rätt ersättning: 5st  
 
 
Sedan uppstart: 
Budgeterat antal deltagare: 200st 
Antal deltagare totalt: 141st      
Fördelning på remitterande myndighet:   
Individ o familj: 71st. 
Arbetsförmedling: 70st. 
Region Kalmar: 23st. 
Försäkringskassan: 9st  
Antal till arbete eller studier: 62st 
Rätt ersättning: 27st 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan. 
 
Organisation: 
Kunskapsutbytet som sker i samverkansteamet ger ett mervärde på alla berörda 
myndigheterna och detta ökar samtidigt förståelsen för myndigheternas agerande. 
Samverkansteamet finner ofta lösningen på ärenden som under lång tid stått still 
genom att behandla ärendet skyndsamt samt använt det handlingsutrymme som finns 
på varje myndighet. Samsynen som råder i samverkansteamet placerar individen i 
fokus och alla deltagarnas processer diskuteras. Konsultationsforumet ger 
handläggarna på myndigheterna möjlighet att ta del av samverkansteamets 
kompetenser i komplexa ärenden för att komma vidare.     
 
Styrgruppen 
Representanterna i styrgruppen innehar bred kompetens och handlingskraft vilket 
medför att samverkansledarna får optimala förutsättningar för att göra ett kvalitativt 
arbete.  
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Individnivå 
Täta och kontinuerliga kontakter med deltagarna utformar en djup och god relation 
mellan deltagarna och samverkansledaren vilket medför att deltagarna känner sig 
sedda och trygga. Detta ökar deras motivation, samt klargör deras egna mål och 
förutsättningar. Samverkansledarens kompetens medför att deltagarna kan stöttas och 
coachas, för att närma sig egen försörjning eller utbildning.   
Kartläggningen gör att deltagarna får rimliga krav utifrån sina förutsättningar, de får 
uppleva att de klarar saker samt att det ställs adekvata krav utifrån individens 
förutsättningar. Samverkansledarens möjlighet att lägga mycket tid på varje deltagare 
är en stor framgångsfaktor eftersom det ger deltagarna en trygghet, samt att det finns 
någon som kan vara ett stöd vid förändringar.   
 
 
Ulf Arvidsson, Carola Axelsson och Oscar Winsth  
Samverkansledare SAMBA 
 
 
Helårsrapport för projektet SAMBA Integration 2019 
 
Syfte 
Syftet med Samba integration är att fånga upp individer som behöver extra stöd där 
ordinarie etableringsinsatser inte är tillräckliga så att de ska få rätt förutsättningar för 
att bli integrerade. 
Mål  
För att motverka segregation, utanförskap och social utsatthet har vi valt att satsa 
extra på de individer som aldrig skulle komma in i det svenska samhället utan ett 
särskilt metodstöd. 
Målgrupp 
Män och kvinnor i åldern 20-60 år med invandrarbakgrund som befinner sig i 
etableringen, individer som redan är beroende av försörjningsstöd och de som redan 
är inskrivna på arbetsförmedlingen. De individer med svaga svenskkunskaper eller 
som riskerar att hamna i utanförskap och ekonomisk och social utsatthet och som är i 
behov av extra stöd för att kunna bli integrerade i det svenska samhället och komma in 
i arbetslivet. 
Insatsens tidsram samt personalresurser.  
 
Projektet startade den 11 februari 2016 och pågår till den 31 december 2019  
Det jobbar en projektledare på 100 % i projektet.  
 
Insatsens metod. 
 
Metoden för Samba integration är uppdelad i block, där man alltid börjar med en 
kartläggning av deltagarnas utbildningsnivå, hälsa, arbetslivserfarenhet,  
fritidsintresse och sociala förhållanden. Man genomför regelbundna gruppsamtal, 
enskilda samtal samt fysisk aktivitet. Samhällsorienteringsundervisning genomförs där 

81



   35(46)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

man diskuterar allt som handlar om det svenska samhället så som regler, normer, 
kultur, rättigheter och skyldigheter, demokrati, arbetsliv osv. 
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
Budgeterat antal deltagare: 30 ST/år.  Antal nya deltagare: 30 ST  
Fördelning på remitterande deltagare: 
IFF, IFO: 7 ST Arbetsförmedling: 2 ST      Försäkringskassan: 0 ST         
Regionen: 0 ST 
Totalt antal deltagare under året: 37 ST  
Antal till arbete eller studier: 17 ST 
Sedan uppstart: Budgeterat antal deltagare: 30 ST 
Antal deltagare totalt: 78 ST 
 Antal till arbete eller studier: 39 ST    Praktik:50 ST   
Fördelning på remitterande myndighet:   
Individ o familj:15 ST  Arbetsförmedling: 63 ST 
Försäkringskassan: 0 ST Regionen: 0 ST 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan. 
Organisation 
 Alla relevanta parter strävar mot samma mål i samverkansgruppen, det vill säga 
individens bästa och att samtliga deltagare etableras på arbetsmarknaden. Inom 
samverkansgruppen bidrar alla berörda parter med sin expertis och följer upp och 
diskuterar deltagarnas utvecklingsprocess. På så sätt får deltagarna den bästa möjliga 
hjälpen för att en förändring ska kunna ske.  
Styrgruppen 
Projektet och projektledaren får goda förutsättningar för att göra ett kvalitativt arbete 
tack vare att de relevanta myndigheterna har handlingskraftiga personer i styrgruppen. 
Styrgruppen delar syn på hur man ska hantera något så komplext som integration och 
etablering. 
Individnivå  
De fyra mest avgörande framgångsfaktorerna för deltagarna har varit:  
1. Att röra sig i ett socialt sammanhang samtidigt som man får stöd för etablering på 
arbetsmarknaden.  
2. Fokus på det svenska språket genom språkträning kopplat till aktiviteter och 
diskussioner där alla talar svenska.  
3. Bred samhällsorientering som kopplas till olika teman.  
4. Koordinerade insatser från samverkansledaren och motivationsstöd till deltagare 
som oftast känner sig osäkra och ängsliga inför förändringar och även på sin egen 
förmåga att göra faktiska förändringar.    
 Ronja Ismail, Samverkansledare SAMBA integration  
2020-01-20 
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Helårsredovisning Knutpunkten 2019 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Att korta vägen för den enskilde mot ökad egenförsörjning samt att effektivisera och 
öka myndigheternas samverkan.  Målet är att erbjuda samverkande insats där 30% 
går vidare mot ökad självförsörjning genom arbete, studier eller rätt till rätt insats. 
Målgruppen är individer i behov av stöd från två eller fler av 
samverkansmyndigheterna, ålder 16 – 65 år som inte har ett pågående 
beroendeproblematik och klarar en insatstid av minst 10 tim/v. 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatstiden är individuell. En samverkansansvarig på 50% samt en handledare på 
100% finansieras via Samordningsförbundet. Ytterligare 4 handledare som arbetar i 
Knutpunktens verksamhet finns tillgängliga för insatsen. En SAM-grupp med 
handläggare från respektive myndigheter samt Lokala Samverkansgruppen med 
representation från respektive myndigheter lägger tid i projektet.  
 
Insatsens metod 
Insatsen är integrerad i Knutpunktens ordinarie verksamhet, i våra egna lokaler där 
man arbetar såväl i grupp som individuellt. Vi erbjuder även praktik/arbetsträning. 
Insatsens resultat på individnivå 
Hittills i år: Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser 

• Antal nya deltagare: 17 
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 6, Fsd 1, Region 7, AF 3 
• Totalt antal deltagare under året: 45  
• Antal avslutade deltagare: 22 
• Antal till arbete eller studier: 5 

Sedan uppstart: 
• Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser 
• Antal deltagare totalt: 128 
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 55, Fsd 38, Region 23, AF 12   
• Antal till arbete eller studier: 20 

 
Framgångsfaktorer inom samverkan,  
Organisation  
Arbetsgrupp: Trygg, erfaren och väl sammansatt arbetsgrupp med samlad hög 
kompetens och en vilja att samverka. Upparbetade och fungerande rutiner, information 
om varandras uppdrag och ramverk. 
Styrgrupp: Väl sammansatt och ett aktivt intresse för en fungerande samverkan.  
 
Individnivå  
Insatsens deltagare: Insats under lång tid i de fall det behövs, stor flexibilitet i 
innehållet i insatsen. Att vi utgår från individens hela behov. Prioritet på bemötande 
och förhållningssätt.  
 
Anja Coe, Samverkansansvarig  2020-01-08  
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Vägknuten 2.0 årsredovisning 2019 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Bedriva samverkan i syfte att undvika dubbelarbete och för att hitta rätt väg för den 
enskilde och minska risken att hamna utanför samhällets skyddsnät och tidigt 
identifiera och kartlägga insats- och rehabiliteringsbehov. Projektet vänder sig till 
personer i yrkesverksam ålder från 18 år. För att delta i projektet ska den enskilde 
bedömas vara i behov av samverkan och stöd från myndigheterna inför etablering eller 
återetablering på arbetsmarknaden och egen försörjning. 
30 personer deltar årligen i projektet  
Insatstiden varierar utifrån den enskilde deltagarens behov med målet att 
inte överstiga 12 månader. 
30 % av antalet deltagare ska efter 90 dagar efter avslutad insats nått 
självförsörjning eller fått rätt ersättning. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
2017-02-01–2019-06-30  2,0 personal. 
2019-09-01-2020-01-31   3,0 personal. 
 
Insatsens metod 
Vi använder oss av följande; Empowerment 7 Tjugo, Lösningsfokuserat samt TUBA 
kartläggning.   
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 2019-07-01-2019-12-31 

• Budgeterat antal deltagare 30st 
• Antal nya deltagare 23st 
• Fördelning på remitterande myndighet   
• HÖGSBY; Arbetsförmedlingen = 1st Kommunen= 1st Försäkringskassan= 3st 

= 5st 
• MÖNSTERÅS; Arbetsförmedlingen = 3st Försäkringskassan= 3st = 6st 
• OSKARSHAMN; Arbetsförmedlingen 3st, Försäkringskassan 6st, Kommunen 

3st = 12st 
• Totalt antal deltagare under året: 45st 
• Antal avslutade deltagare 7st 
• Antal till arbete/studier 7st, 6st har gått åter till in remittent.  
• Aktiva 191231: 28st 
• Konsultation: 17st  

 
 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan; Man ser vinsten av samverkansteamets roll när 
man har någon/något att konsultera från sin egen myndighet. Man ser också en vinst i 
att kunna delge varandra information om olika vägar man kan ta när det gäller 
individen samt vi får information från varandras myndigheter och man får större 
förståelse varför det kanske går trögt i ett ärende. Vi Vägknuten ser också en 
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framgång att samverka tillsammans med ”nätverket unga till arbete”, OF 
(omsorgsförvaltningen), KAA (kommunalt aktivitetsansvar), samt praktiksamordnare/ 
AME i de tre kommunerna.  
Organisation: Vägknuten 2.0 ligger under arbetsmarknadsenheten i Oskarshamn vilket 
gör det lättare med samverkan med alla aktörer såsom myndigheter, näringslivet och 
kommunerna och alla projekt som finns i dessa kommuner. Vi samverkar tillsammans 
med Arbetsmarknadsenheterna i Högsby samt Mönsterås kommuner. VI är nu mera 
3,0 tjänster som arbetar i de tre kommunerna.  
 
Arbetsgrupp: Samverkansteamet träffas var tredje vecka. Vi påtalar för varandra om 
varför vi är där och vilken roll vi har. Vi har under detta halvår jobbat med 
kommunikation och förhållningssätt för att förstå varandra bättre men också med 
”funktionen i samverkansteamet”, vad min roll är som kontaktperson. Vi har detta 
halvår haft 17st konsultationsärende. Det har varit mindre rörigt under det senaste 
halvåret och tycker samverkansteamets funktion flyter på bättre och ser fram emot en 
lunch-till-lunchkonferens som vi startar 2020 med.   
 
Styrgrupp/ LSG: I augusti hade vi ett gemensamt möte tillsammans LSG och 
samverkansteamet. VI lyfte bland annat syfte och mål med samverkansteamets roll 
och dess verkan. För övrigt har vi haft bra möten under halvåret. Ett gemensamt möte 
med LSG/ SVT team en gång per år skulle vara bra, då skulle alla aktörer få mer 
förståelse över hur det fungerar organisatoriskt.  
 
Insatsens deltagare: Detta halvår har vi haft två gruppcoachningar igång. Totalt i 
grupperna har vi haft 20 deltagare under hösten Eftersom det var ett stort tryck in 
delade vi upp grupperna med en yngre grupp och en äldre. Vi har erbjudit grupperna 
studiebesök, föreläsningar samt brunchmöte under hösten.  
 
Vägledarna: Vi har under hösten blivit 3,0 tjänster där Ann-Louise Håkansson 
anställdes from 1/9-19. Med detta kunde vi under hösten köra två gruppcoachningar 
om 20personer. Vi har varit mer aktiva i de tre kommunerna än tidigare.   
 
Magdalena Ågren & Mateo Saranovic & Ann-Louise Håkansson 
Vägknuten 2.0  2020-01-13 
 
 
 

  
 
Årsredovisning Innergården 2019   
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp 

Syfte: Individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska hitta sin väg tillbaka in i 
arbetslivet och/eller till en bättre livskvalitet samt få rätt hjälp från rätt instans. 
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Mål: 30% av deltagarna är i arbete eller studier inom tre månader efter avslutat 
deltagande. Upplevd högre livskvalitet. Rätt stöd/ersättning.  

Målgrupp: Individer i arbetsför ålder 18-64 år som står en bit från arbetsmarknaden 
och som är i behov av samverkande insatser av minst två av följande: 
Försäkringskassan, Region Kalmar län, Arbetsförmedlingen och Mörbylånga kommun 
samt i vissa fall även Kalmar kommun.  

Insatsens tidsram samt personalresurs 

Innergården blev LIS3:at 2018 och är från och med 20180101 en insats finansierad av 
Samordningsförbundet och Mörbylånga kommun. Personalen 2019 bestod av en 
verksamhetsledare/handledare på 25+75% samt en handledare på 100%.    

Insatsens metod 

Naturbaserad (grön) rehabilitering, Empowerment (7-tjugo), Supported employment, 
arbetsträning i trädgård/odling/externt, vägledning, friskvård (promenader + 
gymträning). 

Insatsens resultat på individnivå, (SUS)  

20190101-20191216: 
• Budgeterat antal deltagare: 15/år  
• Antal nya deltagare: 8 (+34) 
• Fördelning på remitterande myndighet: 
Nya deltagare: Kommun/Försörjningsstöd: 4, Region Kalmar/Psykiatrin: 3, 

Försäkringskassan 1  
Samtliga deltagare:  
• Totalt antal deltagare under året: 24 
• Antal avslutade deltagare: 10  
• Antal till arbete eller studier: 4 till arbete5  
 

Sedan uppstart:  
• Budgeterat antal deltagare: 15  
• Antal deltagare totalt registrerade i SUS: 62 (49 avslutade)   
• Fördelning på remitterande myndighet: Information saknas  
• Antal till arbete eller studier: 21: 16 till arbete, 5 till studier 

 
Framgångsfaktorer inom samverkan: 

Organisation: 

Arbetsgrupp: Samverkansteammöten 24/1, 28/2, 4/4, 2/5, 11/6, 29/8, 24/9, 17/10, 
7/11 samt 5/12 med representanter från Arbetsförmedlingens rehab, 
Försäkringskassans Samverkansgrupp, Individ- och Familjeomsorgen samt LSS i 

 
3 Långsiktig integrerad samverkan 
4 Ännu ej registrerade i SUS: 3 varav 1 från Region Kalmar/Psykiatrin, 1 från Försäkringskassan och 1 från 
Kommun/Försörjningsstöd   
5 Därutöver 2 till arbetsträning som ledde till arbete inom 3 mån, ej registrerat i SUS 
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Mörbylånga kommun, Kurator från Hälsocentralerna i Mörbylånga och Färjestaden, 
Kurator från Psykiatrins Öppenvårdsavdelning på Region Kalmar län, från 
Arbetsmarknads- och Integrationsavdelningen samt från Verksamhetsledare och 
handledare från Innergården säkerställer rätt hjälp från rätt instans samt att 
samverkande parter uppdateras om varandras verksamheter och resurser.   

Styrgrupp: Styrgrupp/LSG-möten den 8/2, 26/4, 3/9 samt 8/11 resulterar i styrning, 
kvalitetssäkring, stöd, kontinuitet, värdefull feedback, information samt betydelsefullt 
erfarenhetsutbyte. 

Individnivå/Insatsens deltagare: Naturbaserad grön rehab. Uppföljningar 
deltagare/samverkansparter var 6v. Samverkansteam med konsulterande funktion. 
Empowerment (7-tjugo) en gång/vecka. Vägledning. Friskvård genom dagliga 
promenader samt 1 gång/vecka på gym. Trygg och tillåtande miljö. Supported 
employment. Praktikplatser.  

Lisa Ask 
Verksamhetsledare Innergården 20200113 
 
Årsredovisning KRUS Kalmar kommun 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
KRUS är en arbetsförberedande insats där målet är att en deltagare ska utveckla sina 
egna förmågor och förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden - klara av 
arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik, arbete eller studier. Målgruppen är personer i 
åldrarna 19 till 64 år med psykisk ohälsa, boende i Kalmar kommun som behöver stöd 
för att komma ut i arbetslivet. Prioriterad målgrupp är personer mellan 19 och 29 år. 
Målet är att 30 personer per år ska kunna ta del av insatsen.  
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatsen har varit i projektform under perioden 2016-09-01 - 2019-08-31. Från och 
med 2019-09-01 finns ett beslut (LIS) om att insatsen ska finnas kvar så länge syftet 
uppfylls.   
3 st årsarbetare (3 st koordinatorer varav 1 även är projektledare) 
Insatsens metod 
7TJUGO, Lösningsfokuserat förhållningssätt och friskvård (bl.a. Friskis och Svettis).   
 
Inremitterande myndigheter:  (nov)2016 -  (jan) 2020 Försörjning 
 Start (2019) Avslut (2019) 
Försäkringskassan 12  (4) Sjukp/ rehab.ers. * 18 (5) 
 10 (3)  
Region Kalmar län 52  (16) Aktivitetsersättning 19 (5) 
 12 (8) 
Arbetsförmedlingen 22  (4) Aktivitetsstöd  * 14 (4) 
 15 (8) 
Kalmar kommun  19  (1) Ekonomiskt bistånd * 14 (2)    
9 (4) 
  Ingen försörjning 15 (7)  
5 (3) 
  Studiemedel     4 (1) 
  Inkomst/anställning   7 (1) 
Totalt 105  (25)   82 (22) 64  (25) 
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* Personer som går från försörjningsstöd till aktivitetsstöd, fortsätter ofta med bägge bidragen 
eftersom aktivitetsstödet oftast är lågt, detta kan även gälla sjukpenning.  Under 2019 började 
22 personer och en person har haft både ekonomiskt bistånd och aktivitetsstöd.  
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS)  
Intresseanmälningar – handlagda (totalt) 105 
Konsultationer 21 (11) 
Deltagare, beviljade att delta 82 
 
Efter avslut samt aktuell planering    Totalt 2019 
AF - Arbetslivsinriktad rehabilitering/praktik/SIUS   26 11  
Studier (universitet, Komvux mm)     5   2 
Arbete     7   1 
Åter till försörjningsstöd, Försäkringskassa. *    21   9 
(utan aktivitet, söka sjukersättning eller annat)   
Annat / inget (i vissa fall har de brutit all kontakt med alla)     4   2 
Avslutade    64 25 
 

• Antal inskrivna deltagare i januari 2020 är 18 st – varav 5 st går i 
introduktionsgrupp/förgrupp.  

• * Många avslutade ärenden som går tillbaka till myndighet utan aktivitet, är 
personer som inte riktigt har förmågan och motivationen att komma igång med 
sin rehabilitering. Några börjar inte alls och några börjar men har väldigt låg 
närvaro.  

Framgångsfaktorer inom samverkan 
• Insatsens arbetsgrupp – Samverkansteamets representanter är kunniga och 

engagerade  
• Att koordinatorerna är från 3 olika myndigheter med kunskap om myndigheternas 

olika regelverk/system samt erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering.  
• De pedagogiska gruppaktiviteterna är den stora vinsten i KRUS sociala 

rehabilitering, där deltagarna till stor del själva hjälper och stöttar varandra med att 
själva delta.  Deltagarna behöver och får tid på sig att anpassa sig till att klara av 
nya rutiner samt stöd i att se sitt eget ansvar i sin personliga utveckling på deras 
väg mot egen försörjning.  

 
 
Kalmar den 13 januari 2020 
Laila Ruchatz Andersson, KRUS Kalmar kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 % 
56 % - närmare 

arbetsmarknaden
/ egen försörjning 
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Årsredovisning 2019 Pontibus 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp 

Syfte 
Att motverka utanförskap genom samordnade insatser och därigenom stärka individer 
för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning. 
Ytterligare ett syfte är utveckla samverkan mellan parterna.  

 
Mål 
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process. 
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera. 
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.  

Måluppfyllelsen mäts med Indikatorerna framtagna av NNS, Nationella nätverket för 
Samordningsförbund, samt SUS, Sektorsövergripande system för uppföljning av 
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 

Målgrupp:  
Individer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Insatsen riktar sig till individer i 
yrkesverksam ålder, 18-64 år. 
En första prioriterad grupp är ungdomar 18-29 år, framförallt arbetslösa utan 
förankring på arbetsmarknaden. 
En andra prioriterad grupp är ensamstående föräldrar. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs  

Insatsen planeras pågå i projekttiden under perioden 2017-01-01 – 2019-12-31. 
Fr.o.m. 2020-01-01 är insatsen LIS:ad. 

Personalresurserna är två heltidsanställda; en koordinator som även har 
projektledaransvaret samt en koordinator. 
 
Insatsens metod  
Grunden är ett lösningsfokuserat förhållningssätt. 

• Gruppträning med personlig tränare en gång per vecka, en timme per gång. 
Varierad träning där man får prova på allt som gymmet har att erbjuda. 
Gruppträningen innebär utöver fysisk träning även social träning. 

• Gruppträffar en gång per vecka, två timmar per tillfälle. Grunden är 7TJUGO 
samt det egna konceptet Vägen till arbete. Därutöver erbjuds ibland 
föreläsningar, aktiviteter, filmvisning m.m. 

• Individuella träffar en gång per vecka, cirka en timme per gång. Kartläggning 
över livssituation. Planering för återgång till arbetsliv/studier. Ofta promenader i 
skogen under samtalen, vilket anses vara gynnsamt på ett flertal sätt.  

• Supported Employment med inslag av IPS används vid återgång till arbetslivet. 
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• NADA, en standardiserad form av öron akupunktur erbjuds i grupp vid ett tillfälle 
per vecka. Antalet platser är begränsat, så vid stor efterfrågan kan ytterligare ett 
tillfälle per vecka komma att erbjudas. 

• Öron akupunktur och öronakupressur, vilket erbjuds enskilt för den deltagare 
som så önskar. 

Insatsens resultat på individnivå (SUS)  

2019: 
• Budgeterat antal deltagare: 

Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt. 
• Antal nya deltagare: 

21 
• Fördelning på remitterande myndighet:  

Försäkringskassan: 4 
Arbetsförmedlingen:  3 
Regionen:  3 
Socialförvaltningen:  11 

• Totalt antal deltagare under året: 35 
• Antal avslutade deltagare: 15  
• Antal till arbete eller studier: 5 

 
15 personer avslutades under 2019. Fem av dessa gick till arbete och studier, det vill 
säga 33 %. Om man räknar med de två som gått till samverkan AF/FK, så är utfallet 
46 %. 
 
Sedan uppstart:  

• Budgeterat antal deltagare:  
Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt. 

• Antal deltagare totalt: 60  
• Fördelning på remitterande myndighet:  

Försäkringskassan:  11 
Arbetsförmedlingen:  10 
Landstinget:  8 
Socialförvaltningen:  28 

• Antal till arbete eller studier: 8 
 

Framgångsfaktorer inom samverkan 

Samverkansteam: Regelbundna möten där samtliga parter deltar och delger varandra 
nödvändig och relevant information. Korta vägar till kontakter vid behov där emellan. 
Parterna tar snabbt eventuella ytterligare, nödvändiga kontakter inom den egna 
organisationen. 
Uppföljningar av och gemensamma planeringar för pågående deltagare.  
Flerpartssamtal där deltagare och samtliga samverkande myndigheter kring den 
aktuelle deltagaren träffas för gemensam planering.  
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Styrgrupp: Regelbundna möten. Engagerade medlemmar där merparten har mandat 
att fatta beslut.  
 
Individnivå: Deltagarna uppskattar och gynnas av samverkan – gemensamma möten 
och planeringar och snabba kontaktvägar vid behov.  
Metoden 7TJUGO är uppskattad av deltagarna och bedöms vara gynnsam för deras 
personliga utveckling.  
Metoderna Supported Employment och IPS bedöms också vara befrämjande med 
individuella planeringar utifrån egna önskemål och förutsättningar samt täta kontakter 
och uppföljningar. 
NADA och öron akupunktur/öronakupressur är mycket uppskattat av de deltagare som 
deltar i behandlingarna. Många upplever t.ex. att sömnen förbättras och då sömn är en 
grundförutsättning för hälsa och välbefinnande, anses detta vara mycket gynnsamt.  
 
Ytterligare en grundförutsättning för insatsen är koordinatorerna, som bidrar till att 
skapa en välkomnande, accepterande miljö för deltagarna. 
 
Carola Granström   2020-01-14 
Verksamhetsledare Pontibus 
 
 

  Torsås kommun 
 
Årsredovisning 2019 RESA 
 
Samverkansteamet RESA Torsås Kommun 
Att erbjuda effektivare service till individer som är i behov av stöd från flera 
samverkande myndigheternas insatser och därigenom stärka individen för inträde eller 
återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning. 
 
Framgångsfaktorer: 
Framgångsfaktorerna i RESA är samverkansgruppen (Teamet – IFO, Af, FK och 
Region Kalmar Län) där samordnaren för RESA är sammankallande 1 gång i 
månaden. De kunskaper som är representerat i teamet är en stor framgångsfaktor i sig 
och ger mervärde på individnivå med korta beslutsvägar och rätt insatser för individen. 
Teamet genomsyras av salutogent förhållningsätt till människan och dess egen 
förmåga till förändring. 
Teamet har en väl fungerade struktur och arbetssätt (flöde) 
Teamet har en kontinuitet och långsiktighet arbetet, teamet har avsikt att bibehålla och 
utveckla samarbetet mellan myndigheterna i samverkan för ännu bättre flöde, 
flexibilitet och tillgänglighet. 
 
Metod: 
Den metod som RESA arbetar efter bygger på coachande förhållningsätt med fokus 
på motivation, rätt stöd för individen på dess villkor, vägledning och inspiration 
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gentemot sysselsättning och egen försörjning. Den enskildas egna resurser ska vara i 
fokus och vägledande för insatsen. 
RESA erbjuder konsultation, vägledning, kartläggning, gruppverksamhet och 
arbetsträning utifrån en individuell planering enligt genomförandeplan. 
RESA har ett välfungerande och upparbetat arbetssätt där man i samverkan arbetar 
med konsultativa remisser samt insatsremisser. 
 
Syfte, målgrupp och målsättning: 
Syftet är att bibehålla det goda arbetet som finns idag och fortsätta att bygga på en 
flexibel och långsiktig samverkansstruktur. Vi vill också utveckla metoder för att i 
samverkan kunna erbjuda individer en sammanhängande insats inom AMIE i 
samarbete med teamet för att öka förutsättningar att nå ökad självförsörjning eller hitta 
vägar till rätt stöd och underlag till rätt ersättning. 
 
Målgrupp: 
Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning, män och kvinnor mellan 18-64 år. 
 
Specifika mål: 
Hantera 50 remisser (konsultations- och insatsremisser) samt ha 20 deltagare på 
årsbasis i insatsen. 
Mål på individnivå: 
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process 
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera 
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller annan sysselsättning efter avslutad 
insats 
Verksamheten kommer att utvärderas enligt Samordningsförbundets riktlinjer med 
registrering i SUS och utifrån indikatorerna. 
 
Totalt antal deltagare under året 2019: 
Avslutade deltagare: 17 
Arbete: 3 
Studier: 2 
Annat: 12 
Aktiva deltagare: 9 
  
Antal remisser: 54 st. varav 28 konsultationer. 
 
Teamets struktur/upplägg: 
Styrgrupp – beslutsfattande chefer från respektive myndighet 
Träffas 4 gånger per år och har ett strategiskt ansvar för en operativ verksamhet samt 
ansvarar för övergripande samverkan och samordning. 
Samverkansteamet RESA – handläggare från respektive myndighet Af, FK, Region 
och socialförvaltningen träffas för remissgång och samverkansfrågor första onsdagen 
varje månad – 10 gånger/år i syfte att stärka samverkan och samordna det stöd som 
den enskilde har rätt till. En gemensam planering görs/finns för individerna i 
samverkan samt samtycke till samverkan. 
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Verksamheten startades 2018-08-20 och är en långsiktigt integrerad insats i 
samverkan (LIS) från och med 2019.09.01 
 
Budget:               597 000 kr 
Lönekostnader: 494 000 kr 
Lokalkostnader: 42 000 kr 
IT/tele/support/licenser: 8000 kr 
Resor/transporter: 8000 kr 
Kostnader kopplat till deltagare: 45 000 kr 
 
Utbildningar under 2019: 
Som man frågar får man svar/Lösningsfokuserat förhållningssätt. 
 
 
Minna Sokura  
verksamhetsledare RESA  2020-01-14 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

Vi rekommenderar att en genomgång genomförs under år 2020 utifrån RKR:s 
rekommendationer för att säkerställa att innehållet i förvaltningsberättelsen samt drift- 
och investeringsredovisningen överensstämmer med lag och rekommendationernas 
krav. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende 
god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med mål för god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2019 är uppfyllda.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är 
förenligt med de övergripande målen för verksamheten. De verksamhetsmässiga 
målen för 2019 är uppfyllda. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 
upprättade enligt god redovisningssed. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge 
en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens, regionens eller 
förbundets ekonomiska ställning.  

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport 
och årsredovisning.  

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 1–2 § bedöma om räkenskaperna är 
rättvisande samt om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål som 
beslutats. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till fullmäktige i respektive 
medlemskommun inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör 
underlag för den revisionsberättelse som revisorerna ska lämna till fullmäktige i 
respektive medlemskommun.   

Revisionsobjekt är förbundsstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god 
ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ 
att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med 
intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan 
inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och 
verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar 
underlag till den finansiella rapporteringen. 

Rapporten har sakgranskats av förbundschef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska förvaltningsberättelsen 
innehålla följande information: 

• En översikt över utveckling av förbundets verksamhet. 
• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 
• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för förbundet som inträffat 

under räkenskapsåret eller efter dess slut. 
• Upplysning om förbundets förväntade utveckling. 
• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 
• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning 

och uppföljning av förbundets verksamhet. 
• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
• Utvärdering av förbundets ekonomiska ställning. 
• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar 

Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R15 
Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i 
kraft 1 januari 2020. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets 
verksamhet genom att jämförelse görs med föregående år.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning. Upplysningar lämnas finansiering/medlemsavgifter. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse 
för förbundet som inträffat under räkenskapsåret. Upplysningar lämnas om bedriven 
verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om förbundets förväntade utveckling. 
Vision och arbetssätt för år 2020 beskrivs. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga 
personalförhållanden samt sjukfrånvaron. Upplysning lämnas om antalet anställda 
och vilka arbetsuppgifter som utförs. Uppgift om sjukfrånvaron behöver inte lämnas 
eftersom antalet anställda är färre än 10. 
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Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk 
hushållning bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning 
utifrån mål för god ekonomisk hushållning.  

Nationella rådet har tagit fram riktlinjer som visar rekommenderad storlek på eget 
kapital för Samordningsförbundet vid årets slut. Eftersom målen för verksamheten är 
att omsätta lämnade bidrag till åtgärder i enligt med lämnade mål och riktlinjer anges 
en övre gräns för det egna kapitalets storlek.  

Årets resultat -680 982 kr innebär att det egna kapitalet vid utgången av år 2019 
uppgår till 2 408 153 kr vilket överensstämmer med Nationella rådets riktlinjer 
(3 027 862 tkr). Förbundet redovisar därmed en ekonomi i balans för år 2019.  

Driftredovisning 

Utfallet av förbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. 
Årets kostnad för projekt och utbildningar uppgår till  

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

Vi rekommenderar att en genomgång genomförs under år 2020 utifrån RKR:s 
rekommendationer för att säkerställa att innehållet i förvaltningsberättelsen samt drift- 
och investeringsredovisningen överensstämmer med lag och rekommendationernas 
krav. 
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God ekonomisk hushållning 
Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.  

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse, förbundets 
bedömning 

Behållning vid årets slut ska följa 
Nationella rådets riktlinje 

Eget kapital är lägre än 
Nationella rådets riktlinje. 

 
Målet bedöms som uppfyllt. 

Insatsernas budgetar ska vara 
så väl beräknade att utfallet inte 
avviker mer än 5 procent 

Budgeterade insatskostnader 
var 12,3 mnkr och utfallet blev 
11,8 mnkr vilket är 4,2 %. 

 
Målet bedöms som uppfyllt. 

 

Av redovisningen framgår att både de finansiella målen uppfylls.. 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning som fastställts i budget för 2019.  

Verksamhetsmål Mål Aktiviteter Måluppfyllelse, förbundets 
bedömning 

Mål på individnivå 3 mål 3 aktiviteter Målet bedöms som uppfyllt. 

Mål på strukturnivå 1 mål 1 aktivitet Målet bedöms som uppfyllt. 

Mål på organisationsnivå 1 mål 5 aktiviteter Målet bedöms som uppfyllt. 

 

Samtliga mål uppnås. 

Bedömning 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med mål för god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2019 är uppfyllda.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt 
med de övergripande målen för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2019 är 
uppfyllda. 
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Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och 
kostnader för året samt hur det egna kapitalet förändras under räkenskapsåret. 
Jämförelse med förgående år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är negativt och uppgår till -1 558 tkr (2018: 877 tkr). Verksamhetens 
intäkter har ökat med 388 tkr beroende på ökade bidrag från förbundets medlemmar 
och ökade intäkter från kursavgifter. Verksamhetens kostnader har ökat med 1 945 
tkr vilket främst beror på en ökning av lämnade bidrag till beslutade insatser med 961 
tkr, ökade kostnader för kurs- och konferensavgifter med 488 tkr samt ökade 
kostnader för egna arrangemang med 270 tkr.   

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och 
skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt 
periodiserade samt har värderats enligt principerna i LKBR. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation och 
överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen innehåller en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper.  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 
upprättade enligt god redovisningssed. 
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2020-04-23 
 
 
 
 
Caroline Liljebjörn 

  
 

 
 
 
 

Projektledare   

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på 
uppdrag av Samordningsförbundet i Kalmar län enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
avsnittet ”Inledning” i rapporten. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-22 10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2020/87 KS

Vattengruppen

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att kommunen har som målsättning att minska vattenburen näringstillförsel till Ös-

tersjön och öka kvarhållningen av ytvatten genom rehabilitering och återstäl-
lande av våtmarker, svämytor och reglerad dränering på sammanlagt 100 ha 
inom en 10-årsperiod i samverkan med markägare och på kommunal mark 
där det är lämpligt. Miljönyttan ska prioriteras.

att utreda och följa utvecklingen av så kallat ”tekniskt vatten” för bättre vattenhus-
hållning för verksamheter i kommunen. 

att årligen avsätta 500 000 kr för finansiering och medfinansiering av samordnings- 
och samverkansarbetet

att uppdra till Tillväxtenheten att genomföra uppdragen

att konsekvenserna av ovanstående beslut inarbetas i verksamhetsplan och bud-
get för 2021 och framåt.

att eventuella överskjutande medel efter projektslut ska återinvesteras i löpande el-
ler nya ansökta vattenprojekt.

att detta beslut ska ersätta Kommunfullmäktigebeslut från 2009-06-01 § 53, 
Dnr. 2009/155-432 KS.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade 2009-06-01 beslut om mål för att minska näringstillför-
seln från land genom att-satserna:

att  kommunen antar som målsättning att näringstillförsel till Östersjön ge-
nom  återskapande av 300 ha våtmarker minskas med 25% inom de när-
maste åren. År 2014 utgör en riktpunkt då åtgärderna skall vara genomförda 
eller planerade och lokalt förankrade.

att  kommunen antar som målsättning att näringstillförsel till Östersjön ge-
nom  åtgärder rörande jordbruk och avloppsanläggningar minskas med 25% 
inom de närmaste åren. 

att  kommunen söker förverkliga idéerna i ”Vision Skedemosse Vattenrike” i 
samverkan med berörda markägare, Länsstyrelse, Regionförbund mfl. in-
tressenter.

104



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-22 10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att  Agenda 21-gruppen, Miljö- och Byggnadsförvaltningen och BEAB ge-
mensamt tar fram förslag till åtgärder, bemanning och finansiering med syfte 
att minska näringstillförsel till våra kustvatten med 25% genom återskapande 
av våtmarker.

att  Agenda 21-gruppen, Miljö- och Byggnadsförvaltningen och BEAB ge-
mensamt tar fram förslag till utrednings- och åtgärdsområden inom vatten- 
och näringshushållning rörande jordbruk och avlopp, samt bemanning och fi-
nans. 

att  konsekvenserna av ovanstående beslut inarbetas i kommunens verk-
samhetsplan och budget för 2010 och framåt.

Under 10 års tid har två projektledare arbetat med LOVA-stöd (statligt stöd på 
högst 50 %) för att arbeta med målen. Det första projektet renderade i att 29 åtgär-
der (43 ha) projekterades eller genomfördes och dialog om åtgärd fördes i 200 ha. 
Det andra projektet var inte lika framgångsrikt när det gäller ytan åtgärder, i stället 
lades mycket tid på att informera och hålla dialog om våtmarkernas ekosystem-
tjänster, särskilt med tanke på den grund- och ytvattenbrist som drabbade Öland 
2015-2019. 

Det är tydligt att processerna är och behöver vara långsamma för att förankra och 
blir framgångsrik i vattenarbetet där kommunen inte har rådighet, samtidigt som ett 
mindre beroende av statlig eller EU-finansiering har bättre förutsättningar att lyc-
kas.

I vattenförvaltningsarbetet pekas kommunerna ut som centrala när det gäller hela 
förvaltningskedjan; från styrning, tillsyn, verksamhetsutövning, vattenanvändning 
och åtgärdsarbete. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattenförekomster nå god 
status senast 2027. I Borgholms kommun finns ett utsjövatten, fem kustvatten, el-
va vattendrag, en sjö, och nio grundvattenförekomster. Alla förekomster är mer el-
ler mindre påverkade av näringsämnen och har till 78 % klassats till måttlig status.

Beslutsunderlag
Utredning kring kommunens vattenvårdsarbete av Bertil Lundgren presenterad för 
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2020-01-22. 

Utdrag ur VISS, Vatteninformationssystem Sverige med sammanställning över 
kommunens vattenförekomster och deras statusklassning: 

 94 % av ytvattnen har otillfredsställande-måttlig status/potential. Inget vat-
ten når god status.

 12 av ytvattenförekomsterna är övergödda på grund av belastning av nä-
ringsämnen

 Reningsverk, jordbruk, enskilda avlopp och transporter är de största källor-
na till övergödande ämnen.

Bedömning
År 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om mål för att minska näringstillförseln 
från land. Målen var ambitiösa och har endast delvis kunnat införlivas, mycket på 
grund av rådigheten, medeltilldelningen både från EU och staten samt lagrum. 
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-22 10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Målen från 2009 är i behov av att uppdateras. Behovet av att minska näringsutflö-
det från land kvarstår och arbetet med vattenförvaltningen och att uppnå god sta-
tus i kommunens vattenförekomster ligger fast. Nya möjligheter tillkommit för att ut-
nyttja så kallat ”tekniskt vatten”, vatten som renats i avloppsreningsverk och som 
enligt förslag till nya EU-direktiv ska kunna användas till bevattning av olika grödor. 

Den egna finansieringen behöver säkras så att arbetet får stabilitet och långsiktig-
het och visar på egen ambition.

Konsekvensanalys
En tilldelning i ramen på 500 000 kr årligen skulle just nu växlas upp genom exem-
pelvis statliga LONA- och LOVA-stöd till c:a 2,5 M kr samtidigt som det ger en sta-
bil grund för ett långsiktigt vattenvårds- och planeringsarbete med minst en projekt-
ledartjänst.

Dagens sammanträde
Diskussion om de nya mål som föreslås. Mindre justeringar till förslaget inarbetades 
i den text som mötet enades om. Dessutom ville beredningen ha en tjänstemanna-
bedömning på måluppfyllelsen för de gamla målen enligt modellen röd-gul-grön.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-12 118

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118 Dnr 2018/231 312 KS

Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr till Fyr

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att anslå ytterligare 425 tkr från konto Infrastruktur till projekt 1426 Cykelled 

Knäppinge-Ormöga för år 2020 för att kunna slutbelägga cykelleden under in-
nevarande år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att månadsuppföljning ska lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott där en 

slutkostnadsprognos ska ingå.

Ärendebeskrivning
Tillväxtchefen är inbjuden till sammanträdet för att redogöra för projekt Cykelled 
Knäppinge-Ormöga. 

Bedömning
Kostnaden går inte att frånkomma om projektet ska färdigställas. Även om förslaget 
bryter mot de prioriteringar i investeringsbudgeten som kommunstyrelsen beslutade 
om 2020-04-28 § 71 möjliggör det för att minska utgifterna för investering i projektet 
2021. Dessutom kan kommunen göra nya beräkningar av projektets totala slutkost-
nadsprognos. 

Konsekvensanalys
Förslaget innebär en ökad kostnad om 425 tkr för projektet år 2020. 

Dagens sammanträde
Tillväxtchefen redogör för kostnader som tillkommit som följd av en att en större 
mängd grävarbete än förväntat har varit nödvändigt. Förvaltningen har som förslag 
att kommunen anslår ytterligare medel för innevarande år så att cykelleden kan slut-
beläggas med grus 2020. Ytterligare förslag om hur kommunen går vidare med 
ärendet förväntar tillväxtchefen kunna presentera inom kort. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avser bereda budget för en hårdbeläggning under 
budgetprocessen för budget 2021. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Tillväxtchefen
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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Handläggare
Anders Magnusson
Tillväxtchef

Ert datum Er beteckning

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

Till [skriv instans här]

Borgholm intern tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
att

att

Ärendebeskrivning
Klicka här för att ange text.

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.

Bedömning
Klicka här för att ange text.

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

 

Chefens namn. Anders Magnusson
Chefens titel. Tillväxtchef

Skickas till
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-12 126

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126 Dnr 2020/94 252 KS

Ägarbyte av fastigheterna Rödhaken 5 och Högsrum 5:29 mellan Borg-
holms kommun och Borgholm Energi AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

att uppdra ekonomi- och fastighetschefen att stämma av förslaget, inklusive en 
årlig kredit debitering av bidragsintäkter Boverket, med Borgholm Energi AB 
för att återkomma med eventuellt reviderat förslag till beslut till kommunsty-
relsens sammanträde i maj 2020.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun äger och förvaltar idag cirka 85000 m2 fastigheter, varav mer-
parten är verksamhetsfastigheter. Kommunen äger även 46 bostadsrätter samt en 
hyresfastighet i Rälla. Borgholm Energi AB äger och förvaltar idag till större del hy-
resbostäder och kommersiella fastigheter.

Borgholms kommun fattade 2018 beslut om en fastighetsstrategi. Av strategin 
framgår bland annat att kommunen ska äga och förvalta verksamhetslokaler och 
anläggningar för kommunala verksamheter och fastigheter som bedöms vara av 
strategisk betydelse. Verksamhetsfastigheterna ägs direkt av kommunen. 

I kommunens ägardirektiv till Borgholm Energi står bland annat att bolaget ska byg-
ga, äga och förvalta egna fastigheter och egna bostäder.

För att uppnå bättre tydlighet och följsamhet mot gällanade fastighetsstrategi och 
ägardirektiv föreslås en fastighetsreglering mellan kommunen och Borgholm Energi 
gällande Rödhaken 5 och Högsrum 5:29  och att reglering sker enligt gällande 
praxis till bokförda värden för respektive fastighet. Bokförda värden för respektive 
fastighet var vid ingående balans per 2020-01-01.

Rödhaken 5 10 386 tkr
Högsrum 5:29 18 888 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-05-11.

Bedömning
Ölands Gymnasium, idag Ölands Utbildningscentrum, planerades i början av mil-
lennieskiftet med om och tillbyggnad av fastigheten Rödhaken 3, efter avstyckning 
Rödahaken 5. Kommunfullmäktige beslutade 2003-05-26 § 76 bland annat:

att uppdra till Borgholm Energi AB att bygga lokaler på fastigheten Rödhaken 3 
för gymnasie- och komvuxverksamhet,
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att uppdra till Borgholm Energi AB att förhyra lokaler för undervisningsverksamhet 
av Halltorp Förvaltnings i Högsrum KB på fastigheten Halltorp 1:4,

att utan ersättning och genom fastighetsreglering och avstyckning överlåta fastig-
heten Rödhaken 3 till Borgholm Energi AB,

att teckna en borgen på 20,0 miljoner kronor för Borgholm Energi AB:s nybygg-
nad på nuvarande fastigheten Rödhaken 3,

Idag bedrivs kommunal utbildning i lokalerna för Ölands Utbildningscentrum, samt 
att kontorslokaler förbereds för administration och miljö med inflyttning i juni 2020. 
Fastighetsavdelningen bedömer att fastigheten Rödhaken 5 har en viktig strategisk 
betydelse för kommunens framtida lokalförsörjning.

Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetschefen informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om kost-
naderna och intäkterna, inklusive bidrag som är knutna till ägandet av fastigheten 
Högsrum 5:29. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Borgholm Energi AB

______________
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-12 119

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119 Dnr 2019/27 007 KS

Yttrande över revisionsrapporten granskning av kommunens fysiska 
planering

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att lämna följande yttrande till revisorerna.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning av kom-
munens fysiska planering. Resultatet av granskningen har sammanställts i en rap-
port, granskning av kommunens fysiska planering. Revisorerna överlämnade revi-
sionsrapporten till kommunstyrelsens i mars tillsammans med en önskan om svar 
med en redogörelse för hur styrelsen avser att åtgärda de påpekanden som görs i 
den revisionella bedömningen. Yttrandet nedan föreslås lämnas som svar till revi-
sorerna. 
Yttrande 
Inledning 

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten Granskning av kommunens 
fysiska planering och delar i stort revisorernas bedömning om att kommunstyrelsen 
i allt väsentligt säkerställer att processen för fysisk planering bedrivs på ett ända-
målsenligt sätt. Av de sex kontrollfrågor som revisorerna utgått från bedöms fyra 
uppfyllda och två delvis uppfyllda. De frågor som revisorerna bedömt delvis uppfyll-
da är kontrollfråga 1, finns en ändamålsenlig ledning och styrning av arbetet med 
fysisk planering, och kontrollfråga 6, följs arbetet upp och vilken rapportering sker 
till fullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. 
Det är kommunstyrelsen avsikt att utveckla arbetsmetoder som säkerställer att 
även de områden som delvis uppfyllts framöver kan uppfyllas.
Revisorernas rekommendationer 
 Tydliggöra miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnads-

processen. 
 Säkerställa att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 
 Säkerställa att beslut i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen all-

tid följer plan- och bygglagens bestämmelser och att dessa ärenden därmed 
beslutas av kommunfullmäktige. 

 Säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunsty-
relsen och miljö- och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras med hjälp av flö-
desscheman, styrdokument och stödjande dokument, exempelvis dokumente-
rade rutiner och checklistor. 

 Säkerställa att utvecklingen av arbetet med förslag till ny översiktsplan på ett 
tydligare sätt kommuniceras till kommunfullmäktige och miljö- och byggnads-
nämnden men även till andra politiska organ. Allt för att stimulera till ökad del-
aktighet och kunskap om arbetets fortgång och för att följa de ambitioner vi an-
ser har framkommit i intervjuerna.
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Kommunstyrelsens kommentarer 
Kommunstyrelsen delar inte revisorernas bedömning om att plansamgruppens roll, 
ansvar och mandat ytterligare behöver klargöras och förtydligas. Plansamgruppen 
är ett samrådsorgan där arbetsutskotten i nämnden och styrelsen ges möjlighet till 
information och utbyte av inspel till förvaltningen i samhällsplaneringen. Eventuella 
beslut som rör samhällsplaneringen ska tas på politisk nivå hanteras av respektive 
nämnde/styrelsen. Det bör övervägas nogsamt om plansamgruppens ska ha nå-
gon eventuell funktion i arbetet med ny översiktsplan. Möjligtvis kan plansamgrup-
pen fylla en funktion i att säkerställa att information om översiktsplanen når kom-
munfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnd och därigenom stimulera till ökad 
delaktighet och information om arbetets fortgång. 
Kommunstyrelsen delar däremot revisorernas bedömning om att samhällsbygg-
nadsprocessen behöver konkretiseras. Samhällsbyggnadsprocessen är fortfarande 
ett nytt arbetssätt och det krävs fortsatt arbete för att nå processens fulla potential. 
Kommunstyrelsen ska se över möjligheten att beskriva, tydliggöra och förankra 
samhällsbyggnadsprocessen i samband med ny översiktsplan. Översiktsplanen 
kan bli det dokument där processen konkretiseras vilket skulle ge processen en 
bred och tydlig förankring. 
Revisorerna bedömer det faktum att kommunfullmäktige inte beretts möjlighet att 
fatta beslut om att en ny översiktsplan ska tas fram som otillfredsställande och att 
ärendet inte hanterats på ett korrekt sätt med hänvisning till 3 kap 19 § plan- och 
bygglagen. Kommunstyrelsen gör här en annan bedömning och anser att ärendet 
har hanterats korrekt. 
Enligt 3 kap 19 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige i frågor om an-
tagande och ändring av översiktsplanen, dvs. själva antagandebeslutet eller änd-
ringsbeslutet ska fattas av kommunfullmäktige. Hur kommunen väljer att initiera ett 
nytt översiktsplanearbete regleras inte i plan- och bygglagen utan är en kommunin-
tern fråga. Borgholms kommun har löst det så att kommunstyrelsens arbetsutskott 
har möjlighet att initiera översiktsplanearbete vilket framgår av delegationsordning-
en. Därmed inte sagt att kommunfullmäktige eller övriga nämnder inte ska informe-
ras. Under våren har kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden därför 
informerats om pågående översiktsplanearbete och avsikten är att även framöver 
involvera övriga nämnder i arbetet och hålla kommunfullmäktige informerade om 
arbetets fortgång. 
Beslutsunderlag
Brev från revisorerna, 2020-03-04.
Granskning av kommunens fysiska planering, Pwc, 2020-03-04.
Tjänsteskrivelse, 2020-04-01.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna
______________
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 Sammanfattande bedömning 
Översiktsplanen är det första steget i den fysiska planeringen och behandlar hela kommunens 
geografiska område. Kommunstyrelsen har under året påbörjat arbetet med en ny översiktsplan för 
kommunen. Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys för år 2019 har PwC fått i uppdrag av 
de förtroendevalda revisorerna i Borgholms kommun att göra en granskning av kommunens 
process för fysisk planering. Följande revisionsfråga besvaras i granskningen: 

➢ Säkerställer kommunstyrelsen att processen för fysisk planering bedrivs på ett ändamålsenligt 
sätt? 

Vår sammanfattade revisionella bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att 
processen för fysisk planering bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår revisionella bedömning grundas i de bedömningar vi har gjort till de kontrollfrågor som ingår i 
granskningen. Dessa presenteras nedan i sammanfattad form. 

Kontrollmål 1 Finns en ändamålsenlig ledning och styrning av arbetet med fysisk 

planering? Bedömning: Delvis uppfylld.  

Vi kan konstatera att det har skett en omorganisation inom förvaltningen genom tillväxtenheten 
och den fastställda samhällsbyggnadsprocessen som vi bedömer har bidragit till ökad tydlighet i 
arbetet med den fysiska planeringen. Vi anser också att kommunstyrelsen i samverkan med 
miljö- och byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsprocessen behöver konkretiseras 
ytterligare med hjälp av flödesscheman, styrdokument och stödjande dokument, exempelvis 
dokumenterade rutiner och checklistor. 

Det är positivt att det finns ett forum för samverkan kring planarbetet i Plansamgruppen. 
Granskningen bedömer vi visar att gruppens arbete har utvecklats på ett positivt sätt och att 
gruppen har fått en styrande roll för bland annat prioriteringar inom detaljplanearbetet. Vi anser att 
det är viktigt med en sådan funktion men vi anser även att det är viktigt att gruppens roll, ansvar 
och mandat klargörs. Miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen 
bedömer vi också är ett område som behöver förtydligas ytterligare. 

Vid tillfället för granskningen har arbetet med att ta fram förslag till en ny översiktsplan nyligen 
påbörjats. Granskningen visar dock att kommunfullmäktige inte har beretts möjlighet att fatta 
beslutet om att ett förslag till ny översiktsplan ska tas fram, vilket inte är tillfredsställande.  

I arbetet med förslag till en ny översiktsplan kan vi konstatera att det har beslutats om en 
projektplan, en projektorganisation och att det finns ett utkast till en dialogplan. Det har även 
genomförts en workshop för att tydliggöra nuläge och för att klargöra ett önskat läge för det 
framtida Borgholms kommun samt viktiga delar på vägen dit. Samtliga dessa delar anser vi utgör 
en god grund för ett ändamålsenligt arbete med förslag till en ny översiktsplan. 

Kontrollmål 2 Fullmäktiges visioner och mål används som underlag för arbetet med 

aktualiseringen av översiktsplanen? Bedömning: Uppfylld. 

I granskningen framgår att kommunens vision och mål används som en viktig utgångspunkt för 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan men även i arbetet med att ta fram en ny vision för 
kommunen. 

Kontrollmål 3 Baseras översiktsplaneringsprocessen på systematiskt genomförda 
kartläggningar och analyser av planeringsförutsättningarna? Bedömning: Uppfylld. 

Vi anser att det är positivt att det har tagits initiativ till en utbildning för förtroendevalda i fysisk 
planering. Vid tillfället för granskningen är arbetet med förslag till ny översiktsplan i ett 
inledningsskede, vilket innebär att alla delar i arbetet inte fullt ut är fastställda. Vi kan konstatera 
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att projektplanen för arbetet med förslag till ny översiktsplan inkluderar en analys av vilka 
planeringsunderlag som finns och vilka som kan behöva tas fram samt att arbete pågår med detta i 
nuvarande fas i projektet. Vi kan konstatera att det har identifierats behov av att tydligare behandla 
klimatfrågan och övergripande sårbarheter för kommunen i det kommande arbetet. 

Det framgår att det finns en mängd olika underlag som i sig bygger på genomförda kartläggningar 
och analyser, bland annat fördjupade översiktsplaner som tagits fram de senaste åren samt 
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse. Vår erfarenhet utifrån granskningen är att dessa 
tillsammans med andra underlag kommer att nyttjas som grund till att genomföra nödvändiga 
kartläggningar och analyser. 

Av granskningen framgår att en genomförandeplan för arbetet med förslag till ny översiktsplan inte 
har diskuterats närmare. Vår erfarenhet är att en genomförandeplan kan underlätta prioriteringar, 
vilket därmed underlättar planering och kostnadsberäkningar för delar av samhällsutvecklingen 
som kommunen behöver finansiera. Detta skapar i sig bättre förutsättningar för långsiktig planering 
och god ekonomisk hushållning. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att beakta 
framtagandet av en genomförandeplan till det kommande förslaget till ny översiktsplan. 

Kontrollmål 4 Finns det ett effektivt sätt att öka engagemanget hos både politiker, 
tjänstepersoner, näringsliv och allmänheten? Bedömning: Uppfylld.  

Vid tillfället för granskningen är som ovan nämnt arbetet med översiktsplanen i ett 
inledningsskede. Vi bedömer att arbetet har inletts med ett fokus på att skapa samsyn och 
förankring av projektarbetet, dels genom fastställd projektplan, dels genom workshop där 
kommunstyrelsen och kommunens ledningsgrupp deltog. 

Vi har tagit del av ett utkast till dialogplan som vi anser på ett tydligt sätt möjliggör förankring, 
delaktighet och påverkan både från politiker, tjänstepersoner, medborgare i alla åldrar och andra 
intressenter så länge arbetet och dialogen genomförs med utgångspunkt i den form av dialogplan 
vi har tagit del av. 

Kontrollmål 5 Finns det en plan för dialogen med länsstyrelsen om frågor som rör 
riksintressen och viktiga kommunala utgångspunkter? Bedömning: Uppfylld.  

Vid tillfället för granskningen framgår att det inte finns en fastställd plan för dialogen med 
Länsstyrelsen kring arbetet med förslag till ny översiktsplan. Av utkast till dialogplan och i 
intervjuerna framgår dock att det är prioriterat och att kommunens ambition är att säkerställa att 
det sker. Vi kan också konstatera att det vid tiden för granskningen redan fanns ett inbokat möte 
med länsstyrelsen, vilket bidrar till att vi bedömer att kontrollfrågan är uppfylld. 

Kontrollmål 6 Följs arbetet upp och vilken rapportering sker till fullmäktige, 
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden? Bedömning: Delvis uppfylld.  

Vi kan konstatera att arbetet med förslag till ny översiktsplan vid tillfället för intervjuerna är i ett 
inledningsskede och att det framgår att det ännu inte finns en fastställd plan för intern 
uppföljning. Däremot anser vi att det av projektplanen och intervjuerna tydligt framgår att 
uppföljning och avrapportering ska ske från projektledare till ledningsgrupp och vidare till KSAU 
som är projektets styrgrupp. 

Vi kan också konstatera att kommunstyrelsen har beslutat om bland annat projektplan för arbetet 
med förslag till ny översiktsplan och samhällsbyggnadsprocessen. Vi kan dock inte se att något av 
dessa beslut eller arbetet medförslag till ny översiktsplan har lyfts som informationsärenden på 
kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft två möten med 
miljö- och byggnadsnämnden under hösten där miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har 
följts upp. 

Vår bedömning är att arbetet med förslag till ny översiktsplan framför allt följs upp inom 
projektorganisationen. Vi anser att det är viktigt att kommunstyrelsen och övriga politiska organ 
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håller sig informerade om arbetets utveckling. Kommunfullmäktige bör regelbundet informeras om 
arbetet. Allt för att stimulera till ökad delaktighet och kunskap om arbetets fortgång och resultat. 

Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

• Tydliggöra miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen. 

• Säkerställa att Plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 

• Säkerställa att beslut i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen alltid följer plan- 
och bygglagens bestämmelser och att dessa ärenden därmed beslutas av kommunfullmäktige. 

• Säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunstyrelsen och miljö- 
och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras med hjälp av flödesscheman, styrdokument och 
stödjande dokument, exempelvis dokumenterade rutiner och checklistor. 

• Säkerställa att utvecklingen av arbetet med förslag till ny översiktsplan på ett tydligare sätt 
kommuniceras till kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden men även till andra 
politiska organ. Allt för att stimulera till ökad delaktighet och kunskap om arbetets fortgång och 
för att följa de ambitioner vi anser har framkommit i intervjuerna. 
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 Inledning 
2.1. Bakgrund 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och 
visar i stora drag hur mark och vatten ska användas. Det är också en vision för kommunens 
framtida utveckling. 

Översiktsplanering är – eller bör vara – en i stort kontinuerlig process. Planen ska spegla den 
rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och 
hushållning med naturresurser. Planen måste också vara aktuell för att fungera som vägledning vid 
såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland annat detaljplaner, bygglov och 
tillstånd enligt miljöbalken. 

I Borgholms kommun finns det en översiktsplan från år 2002. Ett arbete med att ta fram en ny 
översiktsplan ska påbörjas hösten 2019. 

Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning. Den bör bygga på 
sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar 
och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. För att fylla sina dubbla funktioner 
som långsiktigt strategisk och vägledande för konkreta beslut om byggande och användning av 
mark och vatten bör översiktsplanen baseras på systematiskt genomförda kartläggningar och 
analyser av planeringsförutsättningarna. 

Det finns ett behov av en helhetssyn på risksituationen i samhället för att långsiktig hållbarhet ska 
kunna skapas. Översiktsplanen är det första steget i den fysiska planeringen och behandlar hela 
kommunens geografiska område. Således är det också det första steget där riskhänsyn kan tas. 
Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys har PwC fått i uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Borgholms kommun att göra en granskning av kommunens process för fysisk 
planering. 

2.2. Syfte och revisionsfråga 

➢ Säkerställer kommunstyrelsen att processen för fysisk planering bedrivs på ett ändamålsenligt 
sätt? 

2.3. Revisionskriterier 

• [Kommunallagen] 

• [Plan- och bygglagen (PBL)] 

• [Kommunfullmäktiges vision och mål, direktiv och riktlinjer] 

• [Befintlig översiktsplan] 

2.4. Kontrollfrågor 

1. Finns en ändamålsenlig ledning och styrning av arbetet med fysisk planering? 

2. Fullmäktiges visioner och mål används som underlag för arbetet med aktualiseringen av 
översiktsplanen? 
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3. Baseras översiktsplaneringsprocessen på systematiskt genomförda kartläggningar och 
analyser av planeringsförutsättningarna? 

4. Finns det ett effektivt sätt att öka engagemanget hos både politiker, tjänstepersoner, 
näringsliv och allmänheten? 

5. Finns det en plan för dialogen med länsstyrelsen om frågor som rör riksintressen och 
viktiga kommunala utgångspunkter? 

6. Följs arbetet upp och vilken rapportering sker till fullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- 
och byggnadsnämnden? 

2.5. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens övergripande ansvar för den fysiska planeringen. 
Granskningen avser år 2019 och de kontrollfrågor som beskrivs ovan. Vi kan genom granskningen 
konstatera att arbetet med förslag till ny översiktsplan vid tillfället för granskningen är i ett 
inledningsskede, vilket innebär att iakttagelser och bedömningar sker utifrån den information vi har 
fått vid tiden för intervjuerna, genom tillhandahållna underlag samt genom protokollsgranskning. 

2.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer och granskning av styrdokument. Vi har också 
genomfört en granskning av protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU.) Intervjuer har genomförts med tillväxtchef, 
samhällsplanerare, plan- och byggchef och två planarkitekter samt med kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska ett utkast av revisionsrapporten. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
3.1. Ledning och styrning av arbetet med fysisk planering 

3.1.1 Iakttagelser 

Enligt kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 242, ska 
kommunstyrelsen utifrån sin ledningsfunktion leda och samordna samhällsplaneringen och den 
översiktliga planeringen samt användningen av mark och vatten. Kommunstyrelsen ska vidare leda 
och samordna mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas. 

I reglementet för miljö- och byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 242, 
anges att nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom bland annat 
byggnadsväsendet och över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden 
ska besluta i frågor om förhandsbesked och bygglov samt utöva tillsyn över byggverksamheten 
enligt PBL samt övriga lagbestämmelser som berör byggverksamheten. Det anges vidare att 
nämnden har rätt att, efter samråd med kommunstyrelsen, anta, upphäva och ändra detaljplaner 
som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 

Under intervjuerna framkommer det att det vid årsskiftet 2018/2019 genomfördes en omorganisa-
tion, där den dåvarande samhällsbyggnadsnämnden omvandlades till miljö- och 
byggnadsnämnden och personal från det som tidigare var samhällsbyggnadsförvaltningen slogs 
samman med kommunledningsförvaltningen. De intervjuade uppger att kommunstyrelsen tidigare 
agerade    beställare till samhällsbyggnadsnämnden som därefter ägde hela detaljplaneprocessen. 
I den nya organisationen agerar den nybildade tillväxtenheten beställare. De intervjuade ger 
uttryck för att det tidigare fanns en otydlighet avseende beställarfunktionen, vilket anses vara 
betydligt förbättrat och tydligare i den nya organisationen. Vidare framkommer av intervjuerna att 
arbetet i större utsträckning anses vara ändamålsenligt nu i jämförelse med tidigare, dock anges 
att det finns delar att arbeta vidare med. Ett exempel är gränsdragningen mellan miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen, där det upplevs som en oklarhet huruvida miljö- och 
byggnadsnämnden äger initiativrätt till vissa frågor. Nämnden får besluta i frågor som inte är av 
principiell karaktär och hanterar ärenden under processens gång. Det upplevs finnas en osäkerhet 
kring nämndens nuvarande roll i den nya organisationen. 

I bilaga 1 finns den kommunala organisationen beskriven. Som framgår finns tillväxtenheten 
organiserad under kommunstyrelsen och ingår i kommunledningsförvaltningen. Även plan- och 
byggenheten finns organiserad under kommunledningsförvaltningen. Tillväxtenheten ansvarar 
bland annat för mark- och exploateringsfrågor, strategiska miljöfrågor, vattenvård, näringsliv och 
den strategiska samhällsplaneringen. På tillväxtenheten finns funktionerna tillväxtchef, 
kultursekreterare, folkhälsosamordnare, näringslivsutvecklare, miljöprojektledare, miljöstrateg, 
samordnare vattenvård, VA-planerare och samhällsplanerare. På plan- och byggenheten arbetar 
plan- och byggchef, fem byggnadsinspektörer varav en med bostadsanpassning, två mät- och 
kartingenjörer och fyra planarkitekter. Plan- och byggenheten ansvarar bland annat för 
handläggning av detaljplaner. 

De intervjuade uttrycker att det finns en tydlig ledning och styrning av den fysiska planeringen. 
Intervjupersonerna anser även att arbetet med den fysiska planeringen i samband med skapandet 
av tillväxtenheten och överflytten av det övergripande ansvaret för den fysiska planeringen till 
kommunstyrelsen har gett mer kraft i arbetet. Ett utvecklingsområde som pekas ut är inventering 
av gamla detaljplaner, där ett arbete har påbörjats men inte resulterat i ett tydligt uppdrag om vilka 
planer som ska uppdateras.  

Under intervjuerna framkommer att det under föregående mandatperiod tillsattes en grupp 
bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott, tre förtroendevalda från miljö- och 
byggnadsnämnden och tjänstemän från kommunledningsförvaltningen, bland annat tillväxtchefen. 
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Gruppen går under namnet ’’plansamgruppen’’ och träffas ungefär en gång i månaden. De 
intervjuade uppger att det vid dessa möten görs prioriteringar av detaljplaner utifrån hänsyn till 
exempelvis näringslivet och medborgarna. Med täta uppföljningar ges möjlighet att vid behov 
prioritera om detaljplanerna. De intervjuade uppger att naturen i kommunen är väldigt känslig och 
något det tas hänsyn till i arbetet med den fysiska planeringen. Det framgår av kommunstyrelsens 
delegationsordning (under revidering) att någon formell delegation till plansamgruppen inte har 
gjorts. Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation på att initiera översiktsplaner och 
detaljplaner. Vidare har kommunstyrelsens arbetsutskott delegation på strategisk 
samhällsplanering, mark- och bostadspolitik samt näringslivspolitik. De intervjuade uppger även att 
plansamgruppens former inte är formaliserade och att det inte har skett någon formell delegation 
från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott till plansamgruppen. Det framkommer 
vidare att det inte finns ett dokumenterat uppdrag för plansamgruppens arbetsformer utan att 
gruppen främst agerar förankringsgrupp i arbetet. De intervjuade redogör även för att 
plansamgruppen anses vara ett bra forum. 

Inom ramarna för plansamgruppens arbete har det tagits fram en samhällsbyggnadsprocess. 
Samhällsbyggnadsprocessen beslutades av kommunstyrelsen 2019-0-22, § 153. De olika faserna i 
samhällsbyggnadsprocessen finns beskrivna i bilden enligt nedan: 

 

Startfasen består av: Start-PM med syfte och mål, översiktlig tidplan, kostnadsposter per 
delprojekt, finansiering/eventuella avtal, riskanalys avsatt tid/konsekvenser/resultat mål. 
Projektplanen består av organisation/bemanning, ansvarsfördelning, budget, tidplan, riskanalys, 
kommunikationsplan. 

Produktionsfasen består av: Avstämnings-PM med uppföljning av Start-PM, förändringar 
inklusive motiveringar, tidplan, kostnadsuppföljning, uppföljning riskanalys. 

Avslutningsfasen består slutligen av: slutredovisning med uppföljning mot Start-PM och 
avstämnings-PM, förändringar med motivering, ekonomiskt utfall, utfall tidplan, beslut om att 
projektet avslutas. 

Ett arbete med flödesschema och dokumenterade rutiner kopplade till respektive fas anges vara 
påbörjat men inte avslutat. 

Översiktsplanen 

Den aktuella översiktsplanen i Borgholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2002-10-21, § 
52. Av plan- och bygglagens 3 kapitel ”Översiktsplan” framgår bland annat följande:  

• 19 §   Kommunfullmäktige beslutar i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen. 

• 27 §   Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är 
aktuell i förhållande till kraven i 5 §.  

Av den information vi har tillhandahållits i granskningen framgår bland annat att: 

• Kommunstyrelsen gav före detta samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet 
med förslag till en ny översiktsplan senast år 2016. KS 2014-06-10, § 94. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott upphävde tidigare beslut och gav kommunchefen i uppdrag 
att utarbeta förslag på projekt- och uppdragsbeskrivning för arbetet med framtagande av 
förslag till ny översiktsplan för Borgholms kommun mot bakgrund av att ägandet av denna 
process ska ligga på kommunstyrelsen. KSAU 2017-11-14, § 381. 
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• Kommunstyrelsen inte har berett kommunfullmäktige möjligheten att besluta om att ett förslag 
till ny översiktsplan ska tas fram. 

• Den senaste aktualitetsprövningen av översiktsplanen skedde på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-02-19. 

Arbetet med att ta fram förslag till en ny översiktsplan har påbörjats och är i sitt inledningsstadium. 
Enligt den projektplan som har upprättats den 31 maj 2019 och antagits av kommunstyrelsen, fick 
kommunchefen under hösten 2017 i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att arbeta fram 
ett förslag på projekt- och uppdragsbeskrivning för arbetet med framtagande av en ny 
översiktsplan för kommunen. I projektplanen anges bland annat att förändringar i plan- och 
bygglagen och miljöbalken har skett sedan den föregående översiktsplanen antogs 2002. Vidare 
anges det att den nuvarande översiktsplanen saknar bland annat hantering av klimatrelaterade 
risker och den strategiska kopplingen till nationella och regionala mål och program. 
Översiktsplanen saknar även hur kommunen avser att tillgodose den långsiktiga hanteringen av 
risker. 

Av intervjuerna framkommer att arbetet med förslag till ny översiktsplan initierades tidigare men 
stannade av på grund av personalomsättning. Det har även tagits fram några fördjupade 
översiktsplaner som enligt uppgift bidragit till att arbetet med den nya översiktsplanen skjutits upp. 
Det har anställts en ny kompetens i organisationen för att arbeta vidare med arbetet, en 
projektplan har antagits och de intervjuade anser att det finns en stabil grund för det kommande 
arbetet. 

I projektplanen anges vikten av en aktuell översiktsplan för att kunna hantera de utmaningar som 
kommunen ställs inför och hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Vidare 
vinster som anges med en aktuell översiktsplan är möjligheten att sätta exempelvis byggprojekt 
och detaljplaner i ett större sammanhang.  

I samband med processen med förslag till ny översiktsplan identifieras det även möjligheter att 
lyfta det strategiska arbetet inom den kommunala organisationen och engagera medarbetare, 
politiker, näringsliv och tjänstemän. Med utgångspunkt i detta har det genomförts en workshop 
under hösten 2019 där hela kommunstyrelsen och kommunens ledningsgrupp enligt uppgift deltog. 

Tanken är att den nya översiktsplanen ska antas senast år 2022 och visa på en målbild för 
Borgholms kommun 2035 med en visionär utblick mot 2050. Kommunstyrelsen beslutade om 
målbilden och fyra teman som ska utgöra inriktningen i den tidiga dialogen 2019-11-26, § 203. Av 
beslutet framgår att den formulerade målbilden kan komma att omformuleras efter det att 
medborgardialogen genomförts och inför att ett samrådsförslag ska presenteras.  

Översiktsplanen ska enligt uppgift följa Boverkets vägledning för översiktsplaner. Översiktsplanen 
ska vidare ta in perspektiv från bland annat nyligen framtagna fördjupade översiktsplaner, 
Hållbarhetspolicy från Borgholms kommun (2017) och Regional utvecklingsstrategi (RUS). 

Det finns en fastställd projektorganisation för framtagandet av förslag till ny översiktsplan i 
projektplanen. Kommunstyrelsen är ansvarigt politiskt organ för upprättandet av ny översiktsplan. 
Den politiska styrgruppen består av kommunstyrelsens arbetsutskott och har det övergripande 
ansvaret för projektet och de ställningstaganden som görs samt vilka handlingar som ska till 
kommunstyrelsen för beslut. Vidare finns i kommunen en ledningsgrupp bestående av 
kommunchef, HR-chef, ekonomichef och förvaltningschefer. Det finns därutöver en utsedd 
projektledare som ansvarar för att samordna, driva och dokumentera projektet och hålla 
ledningsgruppen informerad samt rapportera om avvikelser. En arbetsgrupp inom 
kommunledningsförvaltningen ska utföra det kontinuerliga arbetet och medverka vid beställningar, 
utredningar och analyser. Kommunikatör bistår i arbetet med extern kommunikation i anslutning till 
planen såsom samråd och granskning. En referensgrupp agerar rådgivande i processen. 
Representanter från utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, Borgholm Energi AB finns 
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representerade. Exempel på externa representanter är Region Kalmar län, grannkommuner, 
länsstyrelsen och Ölands kommunalförbund. 

3.1.2 Bedömning Kontrollfråga 1. Finns en ändamålsenlig ledning och styrning av arbetet 
med fysisk planering? 

Vi kan konstatera att det har skett en omorganisation inom förvaltningen genom bildandet av 
tillväxtenheten som vi bedömer har bidragit till ökad tydlighet i arbetet med den fysiska 
planeringen. Det finns dock fortfarande delar som behöver klargöras. Miljö- och byggnads-
nämndens roll kan anses vara tydlig utifrån uppdrag i reglementet men vi bedömer att nämndens 
roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen dock är ett område som behöver förtydligas 
ytterligare. 

Det är positivt att det finns ett forum för samverkan kring planarbetet i Plansamgruppen. 
Granskningen visar att gruppens arbete har utvecklats på ett positivt sätt och att gruppen har fått 
en styrande roll för bland annat prioriteringar inom detaljplanearbetet. Vi anser att det är viktigt 
med en sådan funktion men vi anser även att det är viktigt att gruppens roll, ansvar och mandat 
klargörs. 

Vi anser att det är positivt att kommunstyrelsen beslutat om en samhällsbyggnadsprocess men 
anser också att den i samverkan med miljö- och byggnadsnämnden fullt ut behöver konkretiseras 
med hjälp av flödesscheman, styrdokument och stödjande dokument, exempelvis dokumenterade 
rutiner och checklistor. 

Vi kan konstatera att kommunstyrelsen inte har berett kommunfullmäktige möjligheten att fatta 
beslutet om att det ska tas fram ett förslag till ny översiktsplan. Utifrån plan- och bygglagens 
bestämmelser i kap 3, § 19 har ärendet därför inte hanterats på korrekt sätt, vilket inte är 
tillfredställande. 

Vid tillfället för granskningen har arbetet med att ta fram förslag till ny översiktsplan nyligen 
påbörjats. Vi kan konstatera att det har beslutats om en projektplan och en projektorganisation och 
att det finns ett utkast till en dialogplan som vi anser klargör ambitionerna för bland annat 
medborgardialog. Samtliga dessa delar anser vi utgör en god grund för ett ändamålsenligt arbete 
med en ny översiktsplan. 

Vår sammanfattade bedömning är att kontrollfrågan är delvis uppfylld. 

3.2. Fullmäktiges visioner och mål 

3.2.1 Iakttagelser 

I verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020–2021, antagen av kommunfullmäktige 2018-
06-18 § 140, anges kommunfullmäktiges vision för kommunen: 

’’Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu 

och för framtiden’’. 

Vidare anges även tre målområden, medborgare, organisation och hållbarhet. 

I granskningen har vi tagit del av ett arbetsmaterial ’’Utgångspunkter för översiktsplan’’, där en 
koppling görs till visionens tre målområden. Under respektive målområde anges översiktsplanens 
relevans för målen och det presenteras en sammanställning över de underlag som är relevanta för 
översiktsplanen. I intervju anges att detta kommer att utvecklas ytterligare. 

I intervjuerna framgår att kommunens vision och övergripande mål ska vara en ledstjärna i arbetet 
med förslag till ny översiktsplan. Andra utgångspunkter som kommer ligga till grund för förslag till 
ny översiktsplan är bland annat den nuvarande översiktsplanen, kommunens bostadsförsörjnings-
program, antaget av kommunfullmäktige 2017-09-18, § 138 och Vision Öland. Det uppges vidare 
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under intervjuerna att Vision Öland är ett dokument som är utgångspunkt i arbetet men det 
framkommer även att Vision Öland och den nuvarande översiktsplanen inte huvudsakligen 
kommer att styra arbetet med förslag till ny översiktsiktplan utan mer utgöra ett underlag. 

I projektplanen för förslag till ny översiktsplan anges att en ny vision för kommunen och för det 
övergripande arbetet ska tas fram. Tanken är att detta arbete ska härledas i andra kommunala 
strategier samt i regionala och nationella mål. Den övergripande inriktningen ska sedan brytas ned 
i ett antal strategier som berör den fysiska planeringen, vilket gör arbetet mer konkret och tydliggör 
inriktningen för den politiska viljan för kommunens mark- och vattenberedning. Denna 
övergripande riktning ska sedan utgöra den röda tråden igenom arbetet med förslag till ny 
översiktsplan och strategierna ska utgöra ramverk för dialogen. 

Som angivits under kontrollfråga 1 ovan har det hållits en workshop under året. Förtroendevalda 
tillsammans med chefer och andra tjänstepersoner har bjudits in. Med fokus på år 2035 
genomfördes ett arbete med att klargöra en målbild för ett framtida Borgholms kommun men det 
kompletterades även av en mer visionär utblick mot år 2050. Med utgångspunkt i detta berördes 
enligt uppgift också vad som behöver göras för att nå dit genom diskussion om mål som går att 
applicera på den fysiska planeringen. En tydlig inriktning kommer enligt uppgift vara att skapa 
förutsättningar för tillväxt med bibehållna naturvärden. 

Några av de övergripande mål, planer och program som anses aktuella är hållbarhetspolicy för 
Borgholms kommun (2017), Regional utvecklingsstrategi (RUS), Regional länstransportplan och 
Havsplan för Östersjön (väntas antas under 2021) och VA-plan (2013). 

3.2.2 Bedömning Kontrollfråga 2: Fullmäktiges visioner och mål används som underlag 
för arbetet med aktualiseringen av översiktsplanen? 

I granskningen framgår att kommunens vision och mål används som en viktig utgångspunkt för 
arbetet med förslag till ny översiktsplan men även i arbetet med att ta fram en ny vision för 
kommunen. 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 

3.3. Kartläggningar och analyser av planeringsförutsättningarna 

3.3.1 Iakttagelser 

I intervjuer framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott och dåvarande 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott under föregående mandatperiod gick en utbildning i 
fysisk planering. Utbildningen anordnades av Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med 
tjänstepersoner med syftet att skapa en ökad förståelse för arbetet med fysisk planering. Detta 
anges har varit positivt. I intervju anges att det också har underlättat förankringen av planeringen 
av själva arbetet, där det framgår att arbetet kommer att följa Boverkets vägledning för 
översiktsplanearbete.1 Plan- och bygglagens krav på ställningstaganden i översiktsplanen fördelas 
i modellen på tre aspekter; Utvecklingsstrategi, Användning och Värden och hänsyn. Kartläggning 
och analyser är grundläggande för arbetet med de tre aspekterna. Det framgår av intervjuerna att 
kommunen har tillräckliga resurser för att själva bedriva arbetet med förslag till ny översiktsplan. 

I intervjuerna framgår att en sammanställning av relevanta underlag för arbetet med förslag till ny 
översiktsplan har påbörjats. Detta med syfte att avgöra hur nulägesbilden avseende den fysiska 
planeringen ser ut, hur den kommer att förändras och eventuella trender och tendenser som kan 
observeras. Ett exempel som lyfts i sammanhanget är klimatförändringarnas påverkan och risker 
kopplat till detta. 

 
1 https://www.boverket.se 
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Det anses att det finns en god kännedom hos kommunen om planeringsförutsättningarna och att 
det är viktigt att kommunen bygger upp en egen kompetens inom området. I arbetet med 
workshopen som nämns ovan genomfördes en analys av vad kommunen behöver arbeta med 
utifrån nulägebilden för att nå den önskvärda målbilden för år 2035. Arbetet med att analysera 
sårbarheter är i sitt inledningsskede men flera är redan kända även om de behöver behandlas 
vidare i kommande arbete. Exempel som nämns är den gröna näringens känslighet för torka, en 
stigande vattennivå och Ölandsbron. 

Vidare anges att de fördjupade översiktsplanerna innehåller mycket information som är av vikt inför 
arbetet med förslag till ny översiktsplan. I Vision Öland år 2015, upprättad 1999-05-22 anges att 
flera fördjupningar av översiktsplanen planeras. Det framgår av kommunens hemsida att 
fördjupade översiktsplaner under de senaste åren har genomförts för bland annat 
Djupviksområdet, Löttorps tätort med andra omgivningar och Borgholm-Köpingsvik. Dessa anges 
vara detaljerade, vilket bidrar med värdefull information till arbetet med förslag till ny översiktsplan. 

I projektplanen till förslag för ny översiktsplan finns ett avsnitt som behandlar planeringsunderlag. 
Några av de befintliga planeringsunderlagen presenteras men även behov av nya. Det framgår 
också att ytterligare behov av planeringsunderlag kommer att identifieras i projektet och att 
förslaget till ny översiktsplanen också ska ta hänsyn till mer mjuka värden kopplade till aspekter 
som jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet, folkhälsa och integration. 

Kommunen har som exempel 2019-09-30 mottagit Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse 
över statliga och regionala intressen av betydelse för översiktsplanens aktualitet för Borgholms 
kommun. I redogörelsen framgår statliga såväl som mellankommunala intressen som har tillkommit 
sedan översiktsplanen antogs. I Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse poängteras även 
den regionala utvecklingsstrategin som viktig för kommunens arbete med översiktsplanering. I 
intervjuerna framgår att redogörelsen är en viktig utgångspunkt i arbetet. 

I intervjuerna framgår att det kan tänkas att förslaget till ny översiktsplan kompletteras med en mer 
konkret genomförandeplan men detta är något som ännu inte behandlats i någon större 
utsträckning då arbetet är i ett inledningsskede. 

3.3.2 Bedömning kontrollfråga 3: Baseras översiktsplaneringsprocessen på systematiska 
genomförda kartläggningar och analyser av planeringsförutsättningarna? 

Vi anser att det är positivt att det har tagits initiativ till en utbildning för förtroendevalda i fysisk 
planering. Vid tillfället för granskningen är arbetet med den förslag till ny översiktsplan i ett 
inledningsskede, vilket innebär att alla delar i arbetet inte fullt ut är fastställda. Vi kan konstatera att 
projektplanen till arbetet med förslag till ny översiktsplan inkluderar en analys av vilka 
planeringsunderlag som finns och vilka som kan behöva tas fram men det framgår även att detta 
är något projektgruppen arbetar med i nuvarande fas i projektet. Vi kan konstatera att det har 
identifierats behov av att tydligare behandla klimatfrågan och övergripande sårbarheter för 
kommunen i det kommande arbetet. 

Det framgår att det finns en mängd olika underlag som i sig bygger på genomförda kartläggningar 
och analyser, bland annat fördjupade översiktsplaner som tagits fram de senaste åren samt 
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse. Vår bedömning är att dessa tillsammans med andra 
underlag kommer att nyttjas som grund till att genomföra nödvändiga kartläggningar och analyser. 

Av granskningen framgår att en genomförandeplan till en kommande översiktsplan inte har 
diskuterats närmare. Vår erfarenhet är att en genomförandeplan kan underlätta prioriteringar, vilket 
därmed underlättar planering och kostnadsberäkningar för delar av samhällsutvecklingen som 
kommunen behöver finansiera. Detta skapar i sig bättre förutsättningar för långsiktig planering och 
god ekonomisk hushållning. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att beakta framtagandet 
av en genomförandeplan för översiktsplanen i det kommande arbetet. 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 
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3.4. Engagera politiker, tjänstepersoner, näringsliv och allmänheten 

3.4.1 Iakttagelser 

I projektplanen till förslag till ny översiktsplan pekas förankring ut som en framgångsfaktor för den 
översiktliga planeringen. Förankringen delas upp i tre delar: 

- Extern förankring 

- Politisk förankring 

- Intern förankring i organisationen 

Den externa förankringen bygger på att en tidig dialog först med kommunmedborgare, företag och 
föreningar men även på att kontakt tas tidigt i processen med andra kommuner, exploatörer och 
statliga myndigheter. Av projektplanen till förslag till ny översiktsplan framgår att översiktsplanens 
innehåll ska processas löpande med näringsliv, medborgare, föreningar och andra som berörs. Det 
framgår vidare att lämpliga dialogformer ska utarbetas i projektet. I arbetsgruppen för projektet ska 
kommunikatör ingå för att bistå gruppen med de delar av processen som kräver extern 
kommunikation såsom exempelvis samråd. I samband med intervjuerna poängteras vikten av 
delaktighet eftersom det anses utgöra ett viktigt underlag som är värt mycket för arbetet med 
förslaget till ny översiktsplan. 

Den politiska förankringen säkras genom att de förtroendevalda deltar aktivt i processen med 
förslaget till ny översiktsplan redan på ett tidigt stadium och därigenom har ett inflytande över de 
mål och strategier som planen pekar ut. För att lyckas med förankringsprocessen ska avstämning 
med de förtroendevalda ske i större utsträckning än i andra processer. 

Den interna förankringen baseras på att alla verksamhetsområden har möjlighet att delta i 
processen och påverka planens innehåll. De intervjuade understryker att samtliga 
förvaltningschefer ingår i projektets ledningsgrupp, vilket skapar förutsättningar för en bred 
förankring i kommunen. Planen ska vara ett resultat av en bred medborgardialog och vara väl 
förankrad i kommunens styr- och ledningssystem. 

Vikten av att hela den kommunala organisationen finns med i arbetet med förslag till ny 
översiktsplan är något som poängteras i samband med intervjuerna. Samtliga intervjupersoner 
anger att en bred dialog i arbetet med förslag till ny översiktsplan är viktigt. 

Det framgår även av projektplanens övergripande tidsplan att det under hösten 2019 kommer att 
ske tidig dialog med samrådsmöten. Det understryks i intervjuerna med kommunens tjänstemän att 
den tidiga dialogen är mycket viktig. Olika råd kommer att tjäna som referensgrupper och tanken är 
att kommunen ska ha en dialogturné och genomföra en webbenkät. Webbenkäten ska testas 
genom att skickas ut till kommunens anställda. I planeringen finns även skoldialoger för att 
engagera barn och unga. Det finns en ambition om att nå barn såväl som pensionärer. Kommunen 
har tidigare arbetat med sockenträffar, vilket är något som preliminärt också ska inkluderas i 
arbetet med förslag till ny översiktsplan. Det uppges vidare att kommunen har en väldigt speciell 
situation, då det finns ungefär 11 000 fastboende och 250 000 boende under sommarmånaderna. 
De intervjuade anger att det är en utmaning att engagera alla fritidsboende i kommunen. 

Arbetsgruppen för förslag till ny översiktsplan har tagit fram en dialogplan för arbetet med 
översiktsplanen, som vid tillfället för intervjuerna inte är beslutad. Arbetsmaterialet beskriver bland 
annat hur den tidiga dialogen i arbetet med förslaget till ny översiktsplan är planerad att 
genomföras. De framgångsfaktorer som pekas ut understryker bland annat vikten av extern, 
politisk och intern förankring. Dialog och kommunikation utgör en viktig grund för arbetet med 
förslag till ny översiktsplan, framför allt tidig dialog med medborgare, näringsliv och föreningar samt 
andra myndigheter. Avstämning med de förtroendevalda anges även behöva ske i större 
utsträckning än normalt. 
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3.4.2 Bedömning kontrollfråga 4: Finns det ett effektivt sätt att öka engagemanget hos 
både politiker, tjänstepersoner, näringsliv och allmänheten? 

Vid tillfället för granskningen är som ovan nämnt arbetet med förslag till ny översiktsplan i ett 
inledningsskede. Vi bedömer att arbetet har inletts med ett fokus på att skapa samsyn och 
förankring av projektarbetet, dels genom fastställd projektplan, dels genom workshop där 
kommunstyrelsen och kommunens ledningsgrupp deltog. 

Vi har tagit del av ett utkast till dialogplan som vi anser på ett tydligt sätt möjliggör förankring, 
delaktighet och påverkan både från politiker, tjänstepersoner, medborgare i alla åldrar och andra 
intressenter. Det är därför viktigt att arbetet och dialogen genomförs på det sätt som beskrivs i 
enlighet det utkast till dialogplan vi har tagit del av. 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 

3.5. Dialog med länsstyrelsen om riksintressen och viktiga kommunala 

utgångspunkter 

3.5.1 Iakttagelser 

Samtliga intervjuade anger att det är viktigt med en proaktiv dialog med Länsstyrelsen. De 
förtroendevalda träffar inte Länsstyrelsen regelbundet i något fastställt forum men anger att det kan 
ske årligen eller minst vartannat år. 

På tjänstepersonssidan anges att det finns regelbundna avstämningar vad avser hållbarhetsfrågor, 
där Länsstyrelsen kommer med input till kommunens arbete. När det gäller arbetet som 
genomförts kopplat till de fördjupade översiktsplanerna och kommunens detaljplaner anges det 
generellt finnas ett gott samarbete. 

Det framkommer att det i nuläget inte finns någon formell plan eller struktur för dialog med 
Länsstyrelsen kopplat till kommunens arbete med förslag till ny översiktsplan. Det anges dock i 
samband med intervjuerna att bland annat projektledaren för översiktsplanen inom kort ska ha en 
tidig samrådsträff med tjänstepersoner från Länsstyrelsen med syfte att etablera kontakt och för att 
lyfta funderingar kring arbetet med översiktsplanen i ett tidigt skede. Länsstyrelsens 
sammanfattande redogörelse över statliga och regionala intressen av betydelse för 
översiktsplanens aktualitet nämns som en viktig utgångspunkt för samverkan med Länsstyrelsen. 

En löpande dialog med Länsstyrelsen ses som viktig för arbetet och det finns en ambition hos 
kommunen att planera in regelbundna träffar med Länsstyrelsen under arbetet med förslag till ny 
översiktsplan. I arbetsmaterialet för dialogplanen pekas Länsstyrelsen också ut som en viktig aktör 
för dialog. 

Av de dokument vi har tagit del av framkommer ingenting i övrigt vad avser plan för dialog med 
Länsstyrelsen om frågor som rör riksintressen och viktiga kommunala utgångspunkter. 

3.5.2 Bedömning kontrollfråga 5. Finns det en plan för dialogen med Länsstyrelsen om 
frågor som rör riksintressen och viktiga kommunala utgångspunkter? 

Vid tillfället för granskningen framgår att det inte finns en fastställd plan för dialogen med 
Länsstyrelsen kring arbetet med förslag till ny översiktsplan. Av utkast till dialogplan och i 
intervjuerna framgår dock att det är prioriterat och att projektledningens ambition är att säkerställa 
att det sker. Vi kan också konstatera att det vid tiden för granskningen redan fanns ett inbokat 
möte med Länsstyrelsen, vilket bidrar till att vi bedömer att kontrollfrågan är uppfylld. 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 
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3.6. Uppföljning och återrapportering 

3.6.1 Iakttagelser 

I intervjuerna redogörs för att uppföljningar av arbetet med förslag till ny översiktsplan framför allt 
kommer att ske via den kommunala ledningsgruppen som också utgör ledningsgrupp för projektet 
med förslag till ny översiktsplan. Enligt projektplanen ska projektledaren hålla ledningsgruppen 
informerad genom hela arbetet och rapportera alla avvikelser. Ledningsgruppen ansvarar även för 
att hålla sig informerad genom regelbundna möten och att samråda med styrgruppen om 
projektets fortskridande. 

Kommunchefen ska enligt uppgift rapportera vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott och plan- 
och byggchef och projektledaren föredrar muntligt på sammanträden. Arbetet med förslag till  ny 
översiktsplan har vid tillfället för intervjuerna inte kommit så pass långt att det finns något för de 
förtroendevalda att ta ställning till, varför någon avrapportering ännu inte gjorts. Vidare 
framkommer det att de formella beslutsvägarna ibland haltar med anledning av de korta 
beslutsvägar som finns i kommunen, vilket medför att avstämningar ibland sker i ’’korridoren’’. Det 

anges dock att det finns en ambition att upprätta en mer formell plan för uppföljning och 
rapportering i projektet för förslag till ny översiktsplan. 

Som angivits under kontrollfråga 1 visar vår protokollsgranskning att kommunstyrelsen relaterat till 
den övergripande fysiska planeringen har tagit beslut om eller fått information om följande: 

• Beslut om projektplan för arbetet med förslag till ny översiktsplan 2019-06-25, § 117. 
• Beslut om samhällsbyggnadsprocess för Borgholms kommun 2019-10-24, § 153. 
• Beslut om uppdrag att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram 2020, beslut i KSAU,2019-

10-21, § 221. 
• Beslut om målbild till arbetet med förslag om ny översiktsplan Borgholms kommun 2019-11-24, 

§ 203. 
• KSAU har också inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt träffat miljö- och 

byggnadsnämnden vid två tillfällen (2019-09-10 och 2019-11-12) under hösten för uppföljning 
och avstämning 2019 – 2022 av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Vi kan inte se att 
arbetet med förslag till ny översiktsplan varit en specifik informationspunkt på något av 
mötena. Det är kommunstyrelsen som är projektägare. 

3.6.2 Bedömning kontrollfråga 6: Följs arbetet upp och vilken rapportering sker till 
fullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden? 

Vi kan konstatera att arbetet med förslag till ny översiktsplan vid tillfället för intervjuerna är i ett 
inledningsskede och att det framgår att det ännu inte finns en fastställd plan för intern uppföljning. 
Däremot anser vi att det av projektplanen och intervjuerna tydligt framgår att uppföljning och 
avrapportering ska ske från projektledare till ledningsgrupp och vidare till KSAU som är projektets 
styrgrupp. 

Vi kan också konstatera att kommunstyrelsen har beslutat om bland annat projektplan för arbetet 
med förslag till ny översiktsplan och samhällsbyggnadsprocessen. Vi kan dock inte se att något av 
dessa beslut eller arbetet med förslag till ny översiktsplan har lyfts som informationsärenden på 
kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft två möten med 
miljö- och byggnadsnämnden under hösten där miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har 
följts upp. 

Vår bedömning är att arbetet med förslag till ny översiktsplan framför allt följs upp inom 
projektorganisationen. Vi anser att det är viktigt att kommunstyrelsen och övriga politiska organ 
håller sig informerade om arbetets utveckling. Kommunfullmäktige bör regelbundet informeras om 
arbetet. Allt för att stimulera till ökad delaktighet och kunskap om arbetets fortgång och resultat. 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är delvis uppfylld.  
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 Revisionell bedömning 
Vår sammanfattade revisionella bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att 
processen för fysisk planering bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

4.1. Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

• Tydliggöra miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen. 

• Säkerställa att Plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 

• Säkerställa att beslut i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen alltid följer plan- 
och bygglagens bestämmelser och att dessa ärenden därmed beslutas av kommunfullmäktige. 

• Säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunstyrelsen och miljö- 
och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras med hjälp av flödesscheman, styrdokument och 
stödjande dokument, exempelvis dokumenterade rutiner och checklistor. 

• Säkerställa att utvecklingen av arbetet med förslag till ny översiktsplan på ett tydligare sätt 
kommuniceras till kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden men även till andra 
politiska organ. Allt för att stimulera till ökad delaktighet och kunskap om arbetets fortgång och 
för att följa de ambitioner vi anser har framkommit i intervjuerna. 
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Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av [Borgholms kommuns förtroendevalda revisorer] enligt de villkor och under 
de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-05-16. PwC ansvarar inte utan 
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-12 120

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120 Dnr 2019/27 007 KS

Yttrande över revisionsrapporten granskning av kommunens detalj-
plansprocess

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra kommunchefen lämna förslag på hur miljö- och byggnadsnämnden 

ska sköta den formella politiska hanteringen av detaljplaner och planbesked 
fram till antagande kan förtydligas. Förslaget ska bedöma möjlighet för miljö- 
och byggnadsnämnden att initiera detaljplanearbete, på grundval av de be-
hov man uppmärksammar utifrån sin övriga myndighetsutövning.

att uppdra kommunchefen att ta fram en modell för planprioritering. Planpriorite-
ring bör beslutas av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott 
och initieras av planchefen. En utgångspunkt bör vara att prioriteringen ska 
vara långsiktig för att skapa bra arbetsförhållanden i förvaltningen.

att uppdra kommunchefen att sammanställa och dokumentera samhällsbygg-
nadsprocessen och ingående processer, för att tydliggöra arbetssätt och an-
svar i enlighet med revisionsrapportens rekommendationer.

att uppdra kommunchefen att i samband med tertialbokslut och årsbokslut rap-
portera verksamhetens självfinansieringsgrad. Denna rapportering bör omfat-
ta både detaljplaneringen och bygglovshanteringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen

att lämna följande svar till revisorerna utifrån de fem punkter som revisorerna 
påpekat: 

1. Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde informeras om 
aktuellt detaljplanearbete, vilket redan sker. Kommunstyrelsens arbetsut-
skott har dessutom uppdragit kommunchefen lämna förslag på hur miljö- 
och byggnadsnämnden ska sköta den formella politiska hanteringen av 
detaljplaner och planbesked fram till antagande kan förtydligas. Förslaget 
ska bedöma möjlighet för miljö- och byggnadsnämnden att initiera detalj-
planearbete, på grundval av de behov man uppmärksammar utifrån sin 
övriga myndighetsutövning.

2. Uppdrag finns hos kommunchefen från kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020-01-21 § 17 att formaliser Plansam efter dessa former. Utgångs-
punkt i denna formalisering ska vara att Plansam är ett samordningsor-
gan där plan- och exploateringsfrågor kan diskuteras, att inga beslut fat-
tas här, men ärenden kan efter diskussion här lyftas till kommunstyrel-
sens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden 
för nödvändiga beslut.
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3. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att ta fram 
en modell för planprioritering. Planprioritering bör beslutas av kommun-
styrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott och initieras av planche-
fen. En utgångspunkt bör vara att prioriteringen ska vara långsiktig för att 
skapa bra arbetsförhållanden i förvaltningen.

4.  Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att sam-
manställa och dokumentera samhällsbyggnadsprocessen och ingående 
processer, för att tydliggöra arbetssätt och ansvar i enlighet med revi-
sionsrapportens rekommendationer.

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att i sam-
band med tertialbokslut och årsbokslut rapportera verksamhetens självfi-
nansieringsgrad. Denna rapportering bör omfatta både detaljplaneringen 
och bygglovshanteringen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en granskning av detaljplanepro-
cessen. Revisorerna önskar nu svar från kommunstyrelsen och miljö- och bygg-
nadsnämnden med en redogörelse för vad man avser göra för att åtgärda de påpe-
kanden som förs fram. Svaret ska lämnas senast 4 juni.

Revisorernas rekommendationer är följande:  

 Tydliggör miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbygg-
nadsprocessen.

 Säkerställ att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs.
 Säkerställ att det tas fram en tydlig produktionsplanering och en doku-

mentation för planärendebalansen inom ramen för samhällsbyggnadspro-
cessen. Inkludera även genomförd inventering av befintliga detaljplaner i 
uppföljningen av detaljplaner, så att eventuellt behov av ändring av detalj-
planer lyfts upp för beslut och planering så snart som möjligt. Miljö- och 
byggnadsnämnden bör säkerställa att nämnden får en regelbunden rap-
portering av planarbetets utveckling avseende balansen mellan nya upp-
drag, pågående uppdrag och avslutade uppdrag.

 Säkerställ att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommun-
styrelsen och miljö- och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras i det på-
gående utvecklingsarbetet. Dokumentation bör ske av roller och ansvar 
samt av ingående processer och ekonomistyrning. Dokumenterade ruti-
ner och checklistor bör tas fram för alla viktiga delar och arbetsmoment. 
Utvecklingsarbetet bör även följas upp löpande i samverkan mellan miljö- 
och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

 För att säkerställa att plantaxan täcker miljö- och byggnadsnämndens de-
taljplanerelaterade kostnader i tillräcklig utsträckning, anser vi att miljö- 
och byggnadsnämnden behöver säkerställa att finansieringsgraden utvär-
deras i samband med att den nya plan- och byggtaxan tas fram. Nämn-
den bör även med regelbundenhet följa upp finansieringsgraden.

Beslutsunderlag
Granskning av detaljplaneprocessen, Borgholms kommun, PwC 200304.
Missiv för granskningsrapport av detaljplaneprocessen.
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 Sammanfattning 
Med bakgrund i sin risk- och väsentlighetsanalys för år 2019 har de förtroendevalda revisorerna 
gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens detalplanearbete. Syftet är att 
granska om det finns en ändamålsenlig detaljplaneprocess. Följande revisionsfråga besvaras i 
granskningen: 

➢ Säkerställer miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen en ändamålsenlig process 
vid framtagande av detaljplaner? 

Vår sammanfattade revisionella bedömning är att miljö- och byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig process vid framtagande av 
detaljplaner. 

Vår revisionella bedömning grundas i de bedömningar vi har gjort till de kontrollfrågor som ingår i 
granskningen. Dessa presenteras nedan i sammanfattad form. 

Bedömning kontrollfråga 1. Är handläggningstiderna för framtagande av detaljplaner 
tillfredsställande? Bedömning: Uppfylld. 

Vi kan konstatera att det genomförts en omorganisation inom förvaltningsorganisationen som 
anges bidra till ökad tydlighet avseende detaljplanearbetet. Processen stöds även av den nya 
samhällsbyggnadsprocessen. Miljö- och byggnadsnämndens roll avseende rätt till initiativtagande 
avseende detaljplaner bedöms vara ett område som behöver förtydligas. 

Handläggningstider för planbesked på maximalt fyra månader bedömer vi hålls. 

I granskningen framgår att personalomsättning har haft en negativ påverkan på plan- och 
byggenhetens produktionskapacitet. Statistiken vi har tagit del av anser vi visar att 
handläggningstiderna för detaljplanearbetet i Borgholms kommun i jämförelse är relativt goda, 
även om de intervjuade själva anser att det är ett förbättringsområde. Vi ser samtidigt att 
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden har vidtagit åtgärder för att förtydliga och 
effektivisera detaljplanearbetet.   

Bedömning kontrollfråga 2. Sker tillfredsställande uppföljning av balansen mellan 
beslutade planuppdrag och avslutade detaljplaner? Bedömning: Delvis uppfylld. 

Vi anser att det är positivt att det finns en samverkansgrupp (Plansamgruppen) bestående av 
både politiker och tjänstepersoner. Vår erfarenhet är att det bidrar till ökad effektivitet och 
tydlighet avseende planarbete och samhällsbyggnadsarbete som helhet. I plansamgruppen 
anser vi att det sker en uppföljning av detaljplanearbetet som helhet och en prioritering av olika 
uppdrag. Vi anser dock även att det är viktigt att genomförd inventering av befintliga detaljplaner 
behöver inkluderas i uppföljningen av detaljplaner, så att eventuellt behov av ändring av 
detaljplaner lyfts upp för beslut och planering så snart som möjligt.  

I plansamgruppen finns representation från kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och 
byggnadsnämnden men vi kan av granskningen inte se att plansamgruppens roll, ansvar och 
mandat har klargjorts, vilket därför bör ske. Det bör även säkerställas att det tas fram en tydlig 
produktionsplanering och en dokumentation för planärendebalansen inom ramen för 
samhällsbyggnadsprocessen. Miljö- och byggnadsnämnden bör säkerställa att nämnden får en 
regelbunden rapportering av planarbetets utveckling avseende balansen mellan nya uppdrag, 
pågående uppdrag och avslutade uppdrag. 

Bedömning kontrollfråga 3. Utnyttjas de ekonomiska och personella resurser som har 
avsatts för framtagande av detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt? Bedömning: Uppfylld. 

Vi bedömer att omorganisationen som bland annat resulterat i den nya tillväxtenheten, har 
genomförts för att skapa förutsättningar för ökat tydlighet och att ekonomiska och personella 
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resurser ska nyttjas på ett effektivare sätt. Den nya samhällsbyggnadsprocessen stödjer även 
denna utveckling. Utifrån intervjuerna bedömer vi att genomförda åtgärder har resulterat i en 
tydligare prioriteringsordning för detaljplanearbetet samt bättre förutsättningar för plan- och 
byggenheten att fokusera på planarbetet. 

Vi anser att det är positivt att detaljplaneprojekt har börjat särredovisas, då det möjliggör en 
betydligt bättre uppföljning av kostnader, exempelvis upparbetade timmar, samt intäkter. Det ger 
betydligt bättre förutsättningar för uppföljning av resursanvändningen samt för rättvisande 
räkenskaper. 

Utvecklingsarbetet bedömer vi inte har initierats på politisk nivå men vi kan konstatera att 
kommunstyrelsen har beslutat om samhällsbyggnadsprocessen. För att säkerställa att 
utvecklingsarbetet fortskrider anser vi att det är viktigt att det även följs upp av kommunstyrelsens 
arbetsutskott och miljö- och byggnadsnämnden. 

Bedömning kontrollfråga 4. Fungerar system och rutiner för framtagande av detaljplaner 
på ett ändamålsenligt sätt och säkerställs efterlevnaden? Bedömning: Uppfylld. 

Granskningen visar att system och rutiner vid tillfället för granskningen är under utveckling. 
Omorganisationen och fastställandet av en samhällsbyggnadsprocess för kommunen har 
bidragit till en tydlig förbättring av detaljplanearbetet som helhet. Utifrån den information vi har 
tagit del av i granskningen gör vi bedömningen att system och rutiner fungerar på ett tillräckligt 
ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och miljö- och byggnadsnämnden 
bör dock följa upp arbetet både för att säkerställa följsamheten till processen men även för att 
säkerställa att arbetet utvecklas vidare och att rutiner, roller och ansvar för alla steg i 
samhällsbyggnadsprocessen dokumenteras. 

Bedömning kontrollfråga 5. Infrias målsättningar för finansieringsgraden genom 
planavgift för detaljplanerna? Ej bedömt. 

Granskningen visar att miljö- och byggnadsnämnden inte har någon fastställd målsättning för 
finansieringsgraden avseende detaljplanearbetet utöver det som framgår av plantaxan. 
Plantaxan anger att avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. Av granskningen framgår att det inte genomförts någon 
uppföljning av finansieringsgraden. Vi kan dock konstatera att miljö- och byggnadsnämnden har 
påbörjat arbetet med en ny plan- och byggtaxa. Den nya samhällsbyggnadsprocessen bedömer vi 
inkluderar en tydligare ekonomistyrning och skapar därmed bättre möjligheter för miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen att följa upp projektkostnader och finansieringsgraden. 
Det bidrar även till förutsättningar för stärkt intern kontroll.  

För att säkerställa att plantaxan täcker nämndens detaljplanerelaterade kostnader i tillräcklig 
utsträckning anser vi att miljö- och byggnadsnämnden behöver säkerställa att finansieringsgraden 
utvärderas i samband med att den nya plan- och byggtaxan tas fram. Nämnden bör även med 
regelbundenhet följa upp finansieringsgraden.  

Då miljö- och byggnadsnämnden inte har gjort någon uppföljning av finansieringsgraden 

gör vi inte någon bedömning av kontrollfrågan. 

Rekommendationer 

• Tydliggör miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen. 

• Säkerställ att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 

• Säkerställ att det tas fram en tydlig produktionsplanering och en dokumentation för 
planärendebalansen inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Inkludera även genomförd 
inventering av befintliga detaljplaner i uppföljningen av detaljplaner, så att eventuellt behov av 
ändring av detaljplaner lyfts upp för beslut och planering så snart som möjligt. Miljö- och 
byggnadsnämnden bör säkerställa att nämnden får en regelbunden rapportering av 
planarbetets utveckling avseende balansen mellan nya uppdrag, pågående uppdrag och 
avslutade uppdrag.  
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• Säkerställ att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunstyrelsen och miljö- 
och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras i det pågående utvecklingsarbetet. 
Dokumentation bör ske av roller och ansvar samt av ingående processer och ekonomistyrning. 
Dokumenterade rutiner och checklistor bör tas fram för alla viktiga delar och arbetsmoment. 
Utvecklingsarbetet bör även följas upp löpande i samverkan mellan miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 

• För att säkerställa att plantaxan täcker miljö- och byggnadsnämndens detaljplanerelaterade 
kostnader i tillräcklig utsträckning, anser vi att miljö- och byggnadsnämnden behöver 
säkerställa att finansieringsgraden utvärderas i samband med att den nya plan- och byggtaxan 
tas fram. Nämnden bör även med regelbundenhet följa upp finansieringsgraden.  
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 Inledning 
2.1 Bakgrund 

En av de viktigaste delarna vid planering av ny bebyggelse är detaljplanen. Processen för en 
detaljplans tillblivelse är komplicerad och innehåller många separata moment. För en kommun är 
det viktigt att detaljplaneprocessen fortlöper effektivt så att olika projekt inte försenas.  

Mot bakgrund av ovanstående har de förtroendevalda revisorerna utifrån sin bedömning av risk 
och väsentlighet för år 2019, beslutat att genomföra en granskning om miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig detaljplaneprocess. 

2.2 Syfte och revisionsfråga 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

➢ Säkerställer miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen en ändamålsenlig process 
med framtagande av detaljplaner? 

2.3 Revisionskriterier 

• Plan- och bygglagen (PBL), Kommunallagen och kommunens interna styrdokument. Berörda 
dokument omnämns löpande i rapporten. 

2. 4 Kontrollfrågor 

1. Är handläggningstiderna för framtagande av detaljplaner tillfredsställande? 

2. Sker tillfredsställande uppföljning av balansen mellan beslutade planuppdrag och avslutade 
detaljplaner? 

3. Utnyttjas de ekonomiska och personella resurser som har avsatts för framtagande av 
detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt? 

4. Fungerar system och rutiner för framtagande av detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt och 
säkerställs efterlevnaden? 

5. Infrias målsättningar för finansieringsgraden genom planavgift för detaljplanerna? 

2.5 Avgränsning 

Granskningen avser kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Granskningen avser år 
2019 och de kontrollfrågor som beskrivs ovan. Vi kan genom granskningen konstatera att arbetet 
med att utveckla kommunens detaljplanearbete inom ramen för den fastställda 
samhällsbyggnadsprocessen har påbörjats under året. Detta innebär att iakttagelser och 
bedömningar sker utifrån den information vi har fått inför och i samband med intervjuerna, genom 
tillhandahållna underlag. Protokollsgranskningen avser år 2019. 

2.6 Metod 

Granskningen har skett genom intervjuer och granskning av styrdokument. Vi har även genomfört 
en granskning av protokoll för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och 
miljö- och byggnadsnämnden. Intervjuer har genomförts med berörda tjänstepersoner vid 
tillväxtenheten och plan- och byggkontoret samt presidiet i kommunstyrelsen. De funktioner 
förutom kommunstyrelsens presidium som har intervjuats är: tillväxtchef, samhällsplanerare, plan- 
och byggchef och två planarkitekter.  
 
De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska ett utkast av revisionsrapporten.  
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 Iakttagelser och bedömningar 
3.1. Handläggningstider för detaljplaner 

3.1.1 Iakttagelser 

Enligt kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 242, ska 
kommunstyrelsen utifrån sin ledningsfunktion leda och samordna samhällsplaneringen och den 
översiktliga planeringen samt användningen av mark och vatten. Kommunstyrelsen ska vidare leda 
och samordna mark och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas. 

I reglementet för miljö- och byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 242, 
anges att nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom bland annat 
byggnadsväsendet och över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden 
ska besluta i frågor om förhandsbesked och bygglov samt utöva tillsyn över byggverksamheten 
enligt PBL samt övriga lagbestämmelser som berör byggverksamheten. Det anges vidare att 
nämnden har rätt att, efter samråd med kommunstyrelsen, anta, upphäva och ändra detaljplaner 
som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.  

I plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, ställs 
krav på handläggningstider som inte får överskridas. Kopplat till detaljplaner regleras endast 
handläggningstid för planbesked. Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en 
detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett 
sådant planarbete. Detta beslut fastställs i ett planbesked och kommunen är skyldig att besluta om 
planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in. 
Kommunen och den som gjort begäran kan dock komma överens om en annan tid, både kortare 
och längre. Av Boverkets plan- och byggenkät 2018 framgår att kommunen har lämnat totalt 10 
planbesked varav 8 positiva och 2 negativa. I vår avstämning med plan- och byggchefen framgår 
att tidsfristerna för planbesked har hållits för både år 2018 och år 2019. 

Med planuppdrag avses den tidpunkt vid vilken kommunen beslutar att påbörja ett 
detaljplanearbete. I denna tid inräknas inte tiden för arbete med eventuellt planbesked. Det finns 
inga specifika krav på handläggningstiden för detaljplaneuppdraget förutom att det ska följa 
förvaltningslagens krav.1 Boverket har på senare år börjat följa upp handläggningstider för 
detaljplaner men konstaterar att i sin rapport att: 

”Uppgiftsinsamlingen är relativt ny och det är svårt att göra de uppskattningar som efterfrågats från 

kommunerna. Varken antalet bostäder i olika detaljplaner eller tidsåtgången för detaljplanering är 

exakt mätbara områden. Svaren kommer alltid att innefatta ungefärliga uppskattningar och bedöm-

ningar. Missuppfattningar om frågeställningen eller inrapporteringsfel kan också ge utslag. Men 

med detta i beaktande säger ändå jämförelserna mycket om de stora dragen, både om 

planläggning och tidsåtgång.”2 

Det finns flera olika delar som kan påverka tidsåtgången för en detaljplaneprocess och alla delar 
ligger inte inom kommunens rådighet. Boverket konstaterar exempelvis att:  

”Stark påverkansfaktor utgör de privata initiativtagarnas handlingskraft och diverse upphandlingar 

av olika utredningar, lantmäterimyndighetens handläggningstider och det faktum att 

 
1 Förvaltningslag 2017:900, 9 §. Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som 
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 
2 SKL - Planläggning och tidsåtgång 2018, sid 13. 
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högkonjunkturen försenar vissa utredningar då det de senaste två åren varit extremt svårt att få tag 

i vissa specialistkompetenser.”3 

Under intervjuerna framkommer det att det vid årsskiftet 2018/2019 genomfördes en 
omorganisation där den dåvarande samhällsbyggnadsnämnden omvandlades till miljö- och 
byggnadsnämnden och personal från det som tidigare var samhällsbyggnadsförvaltningen slogs 
samman med kommunledningsförvaltningen. I bilaga 1 redovisas ett organisationsschema för den 
nya organisationen. 

Kommunstyrelsen agerade tidigare beställare till den dåvarande samhällsbyggnadsnämnden, 
vilken därefter ägde hela detaljplaneprocessen. I den nya organisationen agerar den nybildade 
tillväxtenheten enligt uppgift beställare. De intervjuade anger att det tidigare fanns en otydlighet 
avseende beställarfunktionen, vilket anses ha blivit betydligt förbättrat i den nya organisationen då 
tillväxtenheten finns som en tydlig medpart. Vidare framkommer av intervjuerna att arbetet i större 
utsträckning anses vara ändamålsenligt nu i jämförelse med den tidigare organisationen, då plan- 
och byggenheten i större utsträckning kan fokusera sitt arbete på detaljplanefrågor, vilket ses som 
positivt. En anledning till att det har blivit tydligare anges vara att kommunstyrelsen har beslutat om 
en samhällsbyggnadsprocess.  

Modellen ”Samhällsbyggnadsprocessen” beslutades av kommunstyrelsen 2019-10-22, § 153. 
Modellen innehåller en beskrivning av olika faser av ett samhällsbyggnadsprojekt och vad som ska 
ingå. Detta anser de intervjuade bidrar till en ökad tydlighet kring beslut, ansvar, tidplan m.m. 
Modellen behandlas vidare under kontrollfråga 4 nedan i rapporten. Av intervjuerna och vår 
protokollsgranskning framgår att arbetet med detaljplaner nu följer den fastställda modellen. 

Även om flera delar har blivit tydligare anges samtidigt att det finns mer som kan utvecklas vidare. 
Ett exempel som lyfts är gränsdragningen gentemot miljö- och byggnadsnämnden, det upplevs 
som en oklarhet huruvida nämnden äger initiativrätt till vissa frågor. Nämnden får besluta i frågor 
som inte är av principiell karaktär och hanterar ärenden under processens gång.  

Det framkommer vidare under intervjuerna att handläggningstiderna uppfattas som ett 
utvecklingsområde eftersom de i några fall inte anses har varit fullt tillfredsställande. Detta hänförs 
främst till personalomsättningen på plan- och byggenheten. Ytterligare en faktor som lyfts i 
sammanhanget är att Borgholms kommun anges ha större utmaningar inom planarbetet än de 
flesta andra kommuner i Sverige, då det finns riksintressen avseende kultur- och miljövärden såväl 
som skyddade arter. Olika typer av inventeringar ska enligt uppgift ske på bestämda tider under 
året. Som exempel sker inventering av vissa grod- och blomarter under hösten, vilket till viss del 
tar befintliga resurser i anspråk. Innan omorganisationen anges också att det kunde komma 
ändringar från KSAU som kunde medföra fördröjningar i handläggningen. 

Vidare anger de intervjuade att det inte har skett någon egen specifik uppföljning av 
handläggningstider och heller ingen jämförelse med andra kommuner avseende 
handläggningstider. I intervjuerna finns en osäkerhet bland några intervjuade om kommunen ingår 
i Sveriges Kommuners och Regioners ”Insiktsmätning”4 som berör myndighetsutövning, bland 
annat bygglov. Detaljplanehandläggning ingår dock inte specifikt som ett kontrollområde. 

Figuren nedan ger en bild av statistiken avseende beslutade detaljplaner för år 2017, 2018 och 
2019 inklusive handläggningstid för beslutad detaljplan räknat i månader från beslut om uppdrag 
till att planen antagits.  

 

 
3 SKL - Planläggning och tidsåtgång 2018, sid 38. 
4 www.skr.se - Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen 
för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella 
föreningar och offentliga organisationer. 
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Beslutade planer 2017 – 2019 Handläggningstid antal månader 
Ändring av DP Resedan 5 4 
DP Kolstad 4:67 22 
Ändring av DP Sandwedgen 29 
Ändring av DP Puttern 32 
Ändring av DP Resedan 8 11 
DP Oden 8 19 
DP Hotellet, Ekerum 6 
DP Kyrketorp 1:14 m.fl 39 
DP Nydala  28 
Medeltid handläggning 21 

Vi kan konstatera att det råder en stor variation över handläggningstiderna, vilket dels är kopplat till 
detaljplanens komplexitet, dels till hur tydligt arbetet har prioriterats. I Öppna jämförelser 
”Planläggning och tidsåtgång 2018” (nyckeltalstabeller)5 framkommer att Borgholms kommun 
perioden 2016 - 2017 hade en mediantid på 9 månader från planuppdrag till antagande. Någon 
mediantid för år 2014 – 2015 framgår inte. 9 månader är i jämförelse med kommunerna som likt 
Borgholm klassas som ’’Landsbygdskommun med besöksnäring’’, förhållandevis lågt. Vi noterar 
samtidigt att antalet antagna detaljplaner för 2016 - 2017 (3 stycken) i jämförelsen var lågt. Det kan 
även nämnas i sammanhanget att vid jämförelse mellan kommuner i Kalmar län så har Borgholms 
kommun lägst mediantid från planuppdrag till antagande 2016 - 2017, Av statistiken framgår även 
att andelen överklagade detaljplaner för perioden 2014 – 2017 (14 procent) i jämförelsen är relativt 
låg. Antalet antagna detaljplaner under perioden var 10 stycken.  

Bedömning kontrollfråga 1. Är handläggningstiderna för framtagande av 
detaljplaner tillfredsställande? 

Vi kan konstatera att det genomförts en omorganisation inom förvaltningsorganisationen som 
upplevs vara positiv av de intervjuade. Anledningar är bland annat en ökad tydlighet kring 
detaljplaneprocessen både avseende beställarroll och att plan- och byggenheten nu ges bättre 
förutsättningar att fokusera på planarbetet. Processen stöds även av den nya 
samhällsbyggnadsmodellen som kommunstyrelsen beslutat om och som vi bedömer följs. Miljö- 
och byggnadsnämndens roll avseende rätt till initiativtagande avseende detaljplaner bedöms vara 
ett område som behöver förtydligas. 

När det gäller handläggningstider gör vi bedömningen att handläggningstider för planbesked på 
fyra månader hålls. 

När det gäller handläggningstider framgår att det finns särskilda utmaningar kopplat till 
kommunens natur- och djurlivsvärden som kan vara större för Borgholms kommun än för andra 
kommuner. Handläggningstider för detaljplaner kan också påverkas av olika saker som kommunen 
inte fullt ut råder över. I granskningen framgår också att personalomsättning har haft en negativ 
påverkan på plan- och byggenhetens kapacitet.  

Statistiken vi har tagit del anser vi indikerar att handläggningstiderna för själva detaljplanearbetet i 
Borgholms kommun i jämförelse är relativt goda. Det framgår samtidigt att det är en stor variation i 
handläggningstiderna, vilket inte är unikt för Borgholm, men de intervjuade själva anser att det är 
ett förbättringsområde. Vi anser därför att det är positivt att kommunstyrelsen och miljö- och 
byggnadsnämnden har vidtagit åtgärder för att förtydliga och effektivisera detaljplanearbetet.   

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 

 

 
5 https://skr.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/planlaggningochtidsatgang.11728.html. 
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3.2. Uppföljning av planuppdrag och avslutade detaljplaner 

3.2.1 Iakttagelser 

I intervjuerna framgår att det sedan början av föregående mandatperiod finns en grupp bestående 
av kommunstyrelsens arbetsutskott, tre förtroendevalda från miljö- och byggnadsnämnden och 
tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen. Gruppen kallas för ’’Plansamgruppen’’ och vid 
dessa möten görs prioritering av detaljplanerna. Det finns en prioriteringslista över detaljplanerna 
som enligt uppgift följs upp vid plansamgruppens möten. 

Det redogörs vidare för att det tidigare gjordes en uppföljning varannan månad till 
samhällsbyggnadsnämnden och att det i samband med omorganisationen inte har utkristalliserats 
några former för detta i organisationens nuvarande form. Det uppges att uppföljning sker men att 
formerna för denna är lös i konturerna och ännu inte är formaliserad. Diskussioner förs på 
plansamgruppen kring uppföljning, det uppges vidare att gruppens natur är mer förankrande och 
inriktad på samverkan. Vi har i granskningen inte tagit del av någon dokumentation avseende en 
samlad produktionsplanering/planarbetsprogram, där exempelvis prioriteringsgrunder, projekt m.m. 
presenteras. Vi har heller inte tagit del av någon ärendebalanslista över nya, pågående och 
avslutade projekt. 

I intervjuerna framgår också att det för några år sedan genomfördes en inventering av befintliga 
detaljplaner för att identifiera deras status och eventuella behov av revidering. Det anges att det då 
inte fanns någon tydlig mottagare av inventeringen, vilket lett till att den inte har resulterat i något 
eventuellt beslut om att ändra någon detaljplan.   

De intervjuade redogör för att plansamgruppen anses vara ett bra forum. Det framkommer av 
kommunstyrelsens (under revidering) delegationsordning att kommunstyrelsens arbetsutskott har 
delegation på att initiera detaljplaner, översiktsplaner samt strategisk samhällsplanering. Vidare 
har kommunstyrelsens arbetsutskott delegation på att initiera mark- och bostadspolitik och 
näringslivspolitik. Enligt delegationsordningen inkluderas planprioritering efter samråd med miljö- 
och byggnadsnämnden i ovanstående delegation.  

3.2.2 Bedömning: Kontrollfråga 2. Sker tillfredsställande uppföljning av balansen 
mellan beslutade planuppdrag och avslutade detaljplaner? 

Vi anser att det år positivt att det finns en samverkansgrupp (Plansamgruppen) bestående av både 
politiker och tjänstepersoner. Vår erfarenhet är att det bidrar till ökad effektivitet och tydlighet 
avseende planarbete och samhällsbyggnadsarbete som helhet. I plansamgruppen anser vi att det 
sker en uppföljning av detaljplanearbetet som helhet och en prioritering av olika uppdrag. Vi anser 
dock även att det är viktigt att genomförd inventering av befintliga detaljplaner inkluderas i 
uppföljningen av detaljplaner, så att eventuellt behov av ändring av detaljplaner lyfts upp för beslut 
och planering så snart som möjligt. 

I plansamgruppen finns representation från KSAU och miljö- och byggnadsnämnden men vi kan av 
granskningen inte se att plansamgruppens roll, ansvar och mandat har formaliserats, vilket därför 
bör ske. Det bör även säkerställas att det tas fram en tydlig produktionsplanering och en 
dokumentation för planärendebalansen inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Miljö- och 
byggnadsnämnden bör säkerställa att nämnden får en regelbunden rapportering av planarbetets 
utveckling avseende balansen mellan nya uppdrag, pågående uppdrag och avslutade uppdrag. 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är delvis uppfylld. 

3.3. Ekonomiska och personella resurser 

3.3.1 Iakttagelser 

Som anges ovan (2.1.1) finns plan- och byggenheten sedan årsskiftet 2018/2019 under 
kommunledningsförvaltningen. På enheten arbetar plan-och byggchef, fyra planarkitekter och fem 
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byggnadsinspektörer varav en med bostadsanpassning samt två mät- och kartingenjörer. I 
intervjuerna framgår att verksamheten har haft viss personalomsättning och sedan år 2017 har tre 
personer slutat, vilket ställt ökade krav på befintlig personal under rekryteringsperioder. Det 
framgår också att det finns en utmaning att hitta rätt kompetens när konkurrensen om den är så 
hård som den är idag. 

De intervjuade anger liksom angetts ovan att organisationen i sin nya form är betydligt mer 
ändamålsenlig och tydlig, både politiskt och förvaltningsmässigt än tidigare. Inom förvaltningen 
pågår ett fortsatt utvecklingsarbete i den mån tid ges. Detta finns dock inget politiskt uppdrag om 
utvecklingsarbetet men kommunstyrelsen har tagit beslut om den nya 
samhällsbyggnadsprocessen. En dialog förs enligt uppgift med tillväxtenheten kring detta såväl 
som kring det fortsatta utvecklingsarbetet med samhällsbyggnadsprocessen.  

Något som av de intervjuade beskrivs som viktigt för att säkerställa en grund till effektivt 
utnyttjande av personal och ekonomiska resurser är att kommunen måste ha kompetens och 
säkerställa kvalitet i sina beställningar av konsulttjänster. Om detta blir otydligt kan det resultera i 
merarbete för tjänstepersoner då konsulten inte blir så självgående. Det redogörs även för att det 
är viktigt att de detaljplaner som genomförs av exploatörer är bra, då det annars medför ett 
merarbete för personalen. 

Det pågående förbättringsarbetet inkluderar enligt uppgift en tydligare ekonomistyrning av 
planarbetet. Tidigare fördes projekten direkt som en del av driftkostnaderna men under året har en 
särredovisning av projekten börjat föras där kostnader, bland annat upparbetad tid, och intäkter 
bokförs. På detta sätt skapas bättre förutsättningar för att kunna följa upp resursanvändningen och 
arbeta mer professionellt, vilket anses vara positivt. I instruktionerna till den nya 
samhällsbyggnadsprocessen framgår också att den innehåller delarna; projektbudget, ekonomisk 
uppföljning och ekonomiskt utfall.  

3.3.2 Bedömning kontrollfråga 3. Utnyttjas de ekonomiska och personella resurser 
som har avsatts för framtagande av detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt?  

Vi bedömer att omorganisationen, som bland annat resulterat i den nya tillväxtenheten, har 
genomförts för att skapa förutsättningar för ökad tydlighet och att ekonomiska och personella 
resurser ska nyttjas på ett effektivare sätt. Den nya samhällsbyggnadsprocessen stödjer även 
denna utveckling. Utifrån intervjuerna bedömer vi att genomförda åtgärder har resulterat i en 
tydligare prioriteringsordning för detaljplanearbetet samt bättre förutsättningar för plan- och 
byggenheten att fokusera på planarbetet. 
 
Vi anser att det är positivt att detaljplaneprojekt har börjat särredovisats då det möjliggör en 
betydligt bättre uppföljning av kostnader, exempelvis upparbetade timmar, samt intäkter. Det ger 
betydligt bättre förutsättningar för uppföljning av resursanvändningen samt för rättvisande 
räkenskaper. 

Utvecklingsarbetet bedömer vi inte har initierats på politisk nivå men vi kan konstatera att 
kommunstyrelsen har beslutat om samhällsbyggnadsprocessen. För att säkerställa att 
utvecklingsarbetet fortskrider anser vi att det är viktigt att det även följs upp av KSAU och miljö- 
och byggnämnd. 

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 

3.4. System och rutiner för framtagande av detaljplaner 

3.4.1 Iakttagelser 

I samband med intervjuerna framkommer det att kommunen använder sig mycket av PBL – 
kunskapsbanken som stöd i handläggningsarbetet.  
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Som nämnts ovan har kommunstyrelsen beslutat om samhällsbyggnadsprocessen för att förtydliga 
kommunens arbete med bland annat detaljplaner. De olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen 
finns beskrivna i bilden enligt nedan: 

 

Startfasen består av: Start-PM med syfte och mål, översiktlig tidplan, kostnadsposter per delpro-
jekt, finansiering/eventuella avtal, riskanalys avsatt tid/konsekvenser/resultat mål. Projektplanen 
består av organisation/bemanning, ansvarsfördelning, budget, tidplan, riskanalys, kommunika-
tionsplan.  

Produktionsfasen består av: Avstämnings-PM med uppföljning av Start-PM, förändringar inklu-
sive motiveringar, tidplan, kostnadsuppföljning, uppföljning riskanalys.  

Avslutningsfasen består slutligen av: slutredovisning med uppföljning mot Start-PM och avstäm-
nings-PM, förändringar med motivering, ekonomiskt utfall, utfall tidplan, beslut om att projektet 
avslutas. 

I granskningen har vi tagit del av några stödjande dokument till samhällsbyggnadsprocessen. 
Exempel är en checklista för detaljplaneprocessen samt en rutin för planbesked. Med 
utgångspunkt i PBL-kunskapsbanken och som kommunanpassade styrande och stödjande 
dokument anges att arbetet med att fastställa flödesscheman, dokumenterade rutiner och 
checklistor, kopplade till respektive fas ovan är påbörjat men inte avslutat.  

Det anges även att det är viktigt att samhällsbyggnadsprocessen inte bara inkluderar styrande och 
stödjande dokument som skapar en tydlighet av samhällsbyggnadsprocessen internt utan även 
externt, exempelvis för exploatörer eller medborgare. Information om detaljplaner och planbesked 
finns på kommunens hemsida men det anges även att det finns en ambition att utveckla informa-
tionen på hemsidan som en del av verksamhetens digitaliseringsarbete.  

I intervjuerna anges vidare att det finns ett gott samarbete med Länsstyrelsen och att det också är 
viktigt för att skapa förutsättningar för en effektiv process och att minska risken för negativt utfall  

3.4.2 Bedömning kontrollfråga 4. Fungerar system och rutiner för framtagande av 
detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt och säkerställs efterlevnaden? 

Granskningen visar att system och rutiner vid tillfället för granskningen är under utveckling och att 
omorganisationen och fastställandet av en samhällsbyggnadsprocess för kommunen, som en del 
av utvecklingsarbetet, har bidragit till en tydlig förbättring av detaljplanearbetet som helhet. Utifrån 
den information vi har tagit del av i granskningen gör vi bedömningen att system och rutiner 
fungerar på ett tillräckligt ändamålsenligt sätt men att det är viktigt att utvecklingsarbetet fortsätter. 

Det finns några styrande och stödjande dokument och arbetet med att tydligare dokumentera 
processer, rutiner, roller och ansvar kring alla steg i processen bedömer vi pågår. Uppföljning av 
utvecklingsarbetet bedömer vi dock främst sker inom plansamgruppen. Vi anser därför att det är 
viktigt att både kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden bör följa upp arbetet både för 
att säkerställa följsamheten till processen men även för att säkerställa att arbetet utvecklas vidare.  

Vår bedömning är att kontrollfrågan är uppfylld. 
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3.5. Målsättning för finansieringsgrad för detaljplanerna 

3.5.1 Iakttagelser 

Kommunen kan finansiera sitt planarbete på olika sätt. Finansieringen kan ske med skattemedel, 
genom avtal med exploatören om ersättning och genom planavgift i samband med bygglov. 
Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som har uppstått vid framtagande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Även kostnader för program i detaljplaneprocessen kan tas ut som 
planavgift. Kommunen får endast ta ut planavgift i samband med bygglov om planen är till nytta för 
fastigheten.  

Avgiftsfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av kostnaderna ett planärende medför som 
täcks av de intäkter kommunen får in genom att debitera planrelaterade avgifter. Det är ett mått 
som kan användas för att mäta effektivitet. 

Av plantaxan som vi har tagit del av i granskningen (KF: 2018-02-19 § 49) framgår att avgifterna är 
avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan och baseras på olika faktorer 

Av intervjuerna framgår att kommunens taxa för detaljplaner följer SKR:s rekommendationer. 
Vidare framgår också att kommunen inte har något uttalat mål för finansieringsgraden utöver det 
som framgår av plantaxan. Det har dock inte genomförts någon uppföljning av i vilken grad taxorna 
täcker de detaljplanerelaterade kostnaderna. Vi noterar dock att det av kommunfullmäktiges 
protokoll framgår att: 

• miljö- och byggnadsnämnden under året har påbörjat arbetet med en ny plan- och 
bygglovstaxa som beräknas vara klart 2020 med införande 2021. (KF 2019-08-19, § 154).  

• miljö- och byggnadsnämnden har lyft behovet av justerad taxa för förhandsbesked för 
bebyggelse med enskilt avlopp till kommunfullmäktige. (KF-12-09, § 242). 

Intäkterna styrs av ersättningen från kommunstyrelsen, den fastställda plantaxan eller av 
plankostnadsavtal i fall av samarbete med externa parter. I intervju anges dock att det finns en 
tydlig ambition om att finansieringen via plantaxa och planavtal ska täcka en större del av 
kostnaderna för detaljplanearbetet och att verksamheten ska få ut så mycket som möjligt av 
skattefinansieringen. 

Som angivits tidigare i rapporten inkluderar samhällsbyggnadsprocessen en tydligare 
ekonomistyrning där kostnader och intäkter i projektet kommer att kunna följas upp tydligare. 
Arbetet är vid tillfället för intervjuerna under utveckling. Det uppges vidare att budgeten i stort har 
hållits och att det finns en oreglerad stående överföring från kommunstyrelsen som inte har varit 
tydligt kopplad till specifika projekt.  

Av kommunens årsredovisning för år 2018 framgår att planenheten haft högre personalkostnader 
och att systemkostnader återfinns på enheten. Vidare har enheten varit i behov av konsulter under 
året, vilket genererat kostnader högre än budgeterad nivå. Det framgår även att det pågår ett 
arbete med utveckling av administrationen för ökad digitalisering, effektivare arbetssätt och bättre 
service både till handläggare, medborgare samt företagare. Detta är något som bekräftas i 
intervjuerna men att utvecklingsarbetet är beroende av att tjänster är tillsatta och kontinuitet. 
Genom en tydligare ekonomistyrning anges att projektkostnaderna kommer att synliggöras på ett 
bättre sätt, vilket kommer att kunna bidra till att kommunstyrelsens finansiering i större grad kan bli 
projektstyrd. Det kommer även att underlätta uppföljning av projektekonomin som helhet. 

3.5.2 Bedömning kontrollfråga 5. Infrias målsättningar för finansieringsgraden 
genom planavgift för detaljplanerna? 

Granskningen visar att miljö- och byggnadsnämnden inte har någon fastställd målsättning för 
finansieringsgraden avseende detaljplanearbetet utöver det som framgår av plantaxan. Plantaxan 
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anger att avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. Av granskningen framgår att det inte genomförts någon 
uppföljning av finansieringsgraden. Vi kan dock konstatera att miljö- och byggnadsnämnden har 
påbörjat arbetet med en ny plan- och byggtaxa. 

Utifrån den information vi har tagit del av i granskningen kan vi konstatera att arbetet med 
samhällsbyggnadsprocessen inkluderar en tydligare ekonomistyrning och att det finns en ambition 
från verksamheten att bedriva en effektiv verksamhet så att graden av skattefinansiering avseende 
kostnaderna för detaljplanearbetet hålls nere. En tydligare ekonomistyrning skapar bättre 
möjligheter för nämnden att följa upp projektkostnader och finansieringsgraden och bidrar till en 
stärkt intern kontroll.  

För att säkerställa att plantaxan täcker nämndens detaljplanerelaterade kostnader i tillräcklig 
utsträckning anser vi att miljö- och byggnadsnämnden behöver säkerställa att finansieringsgraden 
utvärderas i samband med att den nya plan- och byggtaxan tas fram. Nämnden bör även med 
regelbundenhet följa upp finansieringsgraden.  

Då miljö- och byggnadsnämnden inte har gjort någon uppföljning av finansieringsgraden 

gör vi inte någon bedömning av kontrollfrågan. 
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 Revisionell bedömning 
Vår sammanfattade revisionella bedömning är att miljö- och byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig process vid framtagande av 
detaljplaner. 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån våra erfarenheter i granskningen lämnar vi följande rekommendationer. 

• Tydliggör miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen. 

• Säkerställ att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs. 

• Säkerställ att det tas fram en tydlig produktionsplanering och en dokumentation för 
planärendebalansen inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Inkludera även genomförd 
inventering av befintliga detaljplaner i uppföljningen av detaljplaner, så att eventuellt behov av 
ändring av detaljplaner lyfts upp för beslut och planering så snart som möjligt. Miljö- och 
byggnadsnämnden bör säkerställa att nämnden får en regelbunden rapportering av 
planarbetets utveckling avseende balansen mellan nya uppdrag, pågående uppdrag och 
avslutade uppdrag.  

• Säkerställ att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunstyrelsen och miljö- 
och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras i det pågående utvecklingsarbetet. 
Dokumentation bör ske av roller och ansvar samt av ingående processer och ekonomistyrning. 
Dokumenterade rutiner och checklistor bör tas fram för alla viktiga delar och arbetsmoment. 
Utvecklingsarbetet bör även följas upp löpande i samverkan mellan miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 

• För att säkerställa att plantaxan täcker miljö- och byggnadsnämndens detaljplanerelaterade 
kostnader i tillräcklig utsträckning, anser vi att miljö- och byggnadsnämnden behöver 
säkerställa att finansieringsgraden utvärderas i samband med att den nya plan- och byggtaxan 
tas fram. Nämnden bör även med regelbundenhet följa upp finansieringsgraden.  

 

 

 

2020-03-04 
 
 
 
 
Lisa Åberg 

  
 
 
 
 
Peter Aschberg 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Borgholms kommun enligt de villkor och 
under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-05-16. PwC ansvarar inte utan 
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport. 
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Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

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

Till kommunstyrelsen

Rättelsebeslut; Detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter, Solberga-
marken

Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige 
att upphäva kommunfullmäktigebeslut 2020-04-20 § 61.

att anta detaljplan med reviderad planbeskrivning för Solberga 3:1 med flera fas-
tigheter, Solbergamarken.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 § 61 att anta detaljplan för Solberga 3:1 
med flera fastigheter. Sedan beslutet anslagits har Länsstyrelsen i Kalmar län kom-
mit med invändningar mot att planbeskrivningen inte innehåller text om särskilda 
skäl för upphävande av strandskydd som finns med i granskningsutlåtandet som till-
hör ärendet.

Till följd av detta har länsstyrelsen meddelat att detta skulle vara skäl för att upphä-
va beslutet om det inte rättas av kommunfullmäktige. 

I förslaget till rättelsebeslut har inget som inte fanns i antingen planbeskrivningen el-
ler granskningsutlåtandet lagts till.

Textens som föreslås läggas till är på sida 28 och är som följer:

På plankartan sätts en administrativ bestämmelse som redovisar att strandskydd 
ska upphävas för GATA och V, småbåtshamn. Områdena ligger inom strandskydds-
zonen och särskilda skäl krävs för att upphäva strandskyddet. Nedan redogörs för 
vilka särskilda skäl som motiverar ett upphävande av strandskyddet inom de aktuel-
la områdena.

Särskilda skäl 

För V, småbåtshamn, ska strandskyddet upphävas då det finns byggrätter inom om-
rådet. Det särskilda skälet som används för motivering är att marken behövs för en 
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodo-
ses utanför området. 

Markområdet för GATA behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området med hänsyn till bebyggelse och 
infrastruktur för att främja tätortsutveckling. 
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2 (2)

Att upphäva strandskyddet för GATA förbättrar tillgängligheten till platsen som redan 
idag är tillgängligt via gångstråk. I och med att ett gångstråk finns på platsen idag så 
bedömer kommunen att ett upphävande av strandskyddet inte kommer skapa en 
försämring för växt- och djurliv i anknytning till platsen. 

NATUR lämnas utanför område där strandskydd ska upphävas för en senare pröv-
ning i samband med vattenverksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 61 Antagande av detaljplan Solberga 3:1 med fle-
ra fastigheter, Solbergamarken.
Förslag till reviderad planbeskrivning, 2020-05-15.
Plankarta Solberga 3:1.
Granskningsutlåtande Solberga 3:1.

Bedömning
Om inte kommunen inte fattar ett rättelsebeslut riskerar planen att upphävas.

Thomas Nilausen Jonatan Wassberg
Planarkitekt Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunfullmäktige
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4Antagandehandling

Sammanfattning
Solbergamarken är ett grönområde som 
idag används för rekreation. I väster är 
marken öppen och relativt sank. I öster 
består marken av tät skog. 

Planförslaget innebär att området 
förtätas med bostäder i söder. Marken 
närmast vattnet iordningställs med ett 
våtmarkssystem. Det nya våtmarksområdet 
planeras bli en attraktiv parkmiljö för 
närboende. 

Översiktskarta

Planområde

Borgholm

Planområde

Borgholms kommun

Köpingsvik
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5Antagandehandling

Detaljplaneprocessen
Denna handling, planbeskrivningen, ska underlätta förståelsen för planförslagets 
innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen 
ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan. I 
beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts 
motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Detaljplanen (plankartan) är 
däremot juridiskt bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

Planprocessen befinner sig nu i antagandeskedet som är det sista steget i processen till 
en antagen detaljplan. 

Inkomna synpunkter under granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande. I 
redogörelsen redovisas samtliga inkomna synpunkter och kommunen har tagit ställning 
till ändringar av planförslaget inför antagandeskedet.  Det görs endast minde justeringar 
och redaktionella ändringar innan planförslaget slutligen antas av politikerna.

Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för utökat 
planförfarande.

Utökat planförfarande:

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT
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6Antagandehandling

1. Planens syfte
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i området. Syftet är 
även att iordningställa ett större våtmarkssystem i den norra delen av planområdet.

2. Plandata
Planområdet är beläget mitt emellan Borgholm och Köpingsvik. Området avgränsas av 
Kalmarsund i norr. Området består av ett grönområde som omgärdas av kringliggande 
bostadsbebyggelse. Området utgörs av ca 18 hektar. Fastigheten Solberga 3:1 ägs av ett 
antal privatpersoner som är exploatörer i detta planärende. Kommunen äger fastigheten 
Tings Ene 1:14. 

3. Förutsättningar
Historik
Köpingsvik har en långgrund och väl skyddad hamn där platsen varit idealisk som 
handelsplats. Under vikingatiden fanns här en marknadsplats med anor från 700-talet. 
I slutet på 1100-talet byggdes ett torn med en ringmur på den plats där Borgholms 
slott finns idag. I modern tid utvecklades Borgholm från ett fiskeläge till stad med 
stadsrättigheter år 1816. I slutet på 1800-talet blev Borgholm en kurort och turisterna 
kom via båt till staden. 

Planområde
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7Antagandehandling

Utsikt mot vattnet från bostäder söder om Solbergamarken        Flerbostadshus väster om Solbergamarken

Bostadshus väster om Solbergamarken                      Bostadshus i söder med panoramafönster mot Kalmarsund

Vid sekelskiftet tog turismen fart och ett pensionat byggdes i Köpingsvik under 1920-talet. 
Efter invigningen av Ölandsbron i början på 1970-talet etablerades campingplatser på 
Öland varav ett flertal vid Köpingsviks sandsstrand.

Bebyggelse
Bostäderna runt Solbergamarken har successivt byggts ut sedan 70-talet. En majoritet 
av bebyggelsen närmast grönområdet är fritidshus.  En stor andel av husen runt 
Solbergamarken byggdes under 80- och 90-talet som enklare fritidshus på plintgrund. 
Under åren har dessa successivt försetts med både uterum och altaner. 

Det finns även ett antal hus som byggts under 2000-talet i modern stil. Längs den 
södra delen av området finns ett flertal hus med stora panoramafönster med utsikt över 
Kalmarsund. 

I södra delen av Ålfiskaregatan finns ett relativt stort område med flerbostadshus som 
byggdes under 90-talet. Dessa bostäder är hyresrätter och  används som åretruntboende. 

Trafik
Anslutning till området sker via väg 136 till Sjöstugevägen eller Rödstensgatan. 
Båda infarterna är utformade med vänstersvängande fält. Området nås genom mindre 
trafikerade lokalgator. Österifrån kan området även nås via en grusväg utmed kusten. 
Ålfiskaregatan fungerar som en matargata med funktionen att mata andra gator med 
trafik. Vid Rödstensgatan, strax söder om Badgatan finns en bom som enbart är nedfälld 
sommartid. Bommen används för att stoppa genomfartstrafik ner till stranden. Ungefär 
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8Antagandehandling

500 meter från planområdet finns busshållplats med bussturer till norra Öland samt i 
riktning söderut mot Borgholm och Kalmar. 

Strax söder om planområdet finns den gamla banvallen där det idag går en cykelväg 
mellan Borgholm och Köpingsvik.

Kommunal och kommersiell service
Planområdet är beläget drygt två km utanför Borgholms centrala delar och ca 1,5 km 
utanför centrala Köpingsvik. Gränsen mellan tätorterna går tvärs igenom området. I 
Borgholm finns kommunens största serviceutbud, både kommunal- och kommersiell 
service. Bl.a. finns det: livsmedelsbutiker, hälsocentral, förskolor, skola 1-9. Det finns 
även en gymnasieskola med inriktningar inom hotell och restaurang. I Borgholm finns 
ett stort handels- och restaurangutbud. 

I Köpingsvik finns det en livsmedelsaffär och ett bageri som har öppet året runt. 
Längs hela bukten i Köpingsvik finns ett antal campinganläggningar där samtliga har 
kioskverksamhet. Under sommaren finns ett flertal restauranger i samhället. En av dessa 
har öppet året om. Sommartid finns ett flertal klädesbutiker samt annan kommersiell 
handel. I Hela Köpingsviksområdet finns det rum och stugor för uthyrning.

Mark och vegetation
Området består av högvuxen friskäng och strandskog. Friskäng är öppna ängsmarker 
med fuktiga markförhållanden. Friskängen i öster är artrik och fri från buskar. Den 
västra delen är mer högvuxen och till stora delar igenvuxen med busksnår av främst slån, 
rosbuskar och skogskornell. Skogen i den östra delen av planområdet är förmodligen 
gammal åkermark som vuxit igen. Det finns ett flertal äldre ekar i skogen. Det finns även 

Bild på Laxgatan                                                                   Skogsområde på fastigheten Tings Ene 1:14

Vy från förlängning av Gäddstigen           Solberga hamn            
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9Antagandehandling

enar samt inslag av tall. Den täta undervegetationen består av en, slån, rosbuskar och 
ekskott. Strandskogen upplevs som snårig och ogenomtränglig. Områdets naturvärden 
skulle kunna ökas genom röjning och återupptagen hävd.

Området sluttar ner mot havet och har en höjdnivå på ca +3 meter över havsytan vid 
befintlig bebyggelse på Mörtstigen, Gäddstigen och Stenstigen. Genom området, i 
väst – östlig riktning finns en gammal strandvall. Området kan tidigare ha varit en 
havsvik vilket kan förklara varför området är så pass sankt.

Artskydd
Initialt i planarbetet togs en naturvärdesinventering fram som visade att det fanns arter i 
området kopplade till EU:s art- och habitatdirektiv. Länsstyrelsen lämnade beskedet att 
ytterligare utredningar krävdes för att visa påverkan på dessa arter vid en byggnation. 
I en fördjupad utredning för arter kopplade till art- och habitatdirektivet,  framkom 
att långbensgrodan (särskilt hotad) finns i området och en särskild utredning för 
långbensgrodan togs fram.

I samtliga utredningar anges att dessa arter skulle komma att trivas bättre i området 
om buskskiktet röjs upp. Enligt den lagstiftning som finns idag, gjorde Länsstyrelsen 
bedömningen att en planläggning av området för bostäder är möjlig. Ny bebyggelse 
måste dock ta hänsyn till de åtgärder som krävs för att arterna fortsättningsvis skall trivas 
i området. Några av åtgärderna är att det krävs sk. grönsläpp vilket innebär gröna stråk 
mellan Solbergamarken och ut till andra gröna närområden. En tunnel under väg 136 
skulle innebära att arterna kan ta sig vidare söderut. För att säkerställa ett genomförande 
av åtgärderna håller kommunen på och upprättar ett exploateringsavtal med exploatören.

Vy över Solbergamarken från det sydvästra hörnet av planområdet
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10Antagandehandling

Samtliga utredningar finns tillgängliga på kommunens hemsida samt på 
kommunledningsförvaltningen.

Stenmurar
Stenmurar tillhör de mest påtagliga lämningarna i kulturlandskapet och vittnar om 
gångna tiders odlingslandskap. Murarna har höga naturvärden med en viktig funktion i 
ekosystemet. De utgör livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningsvägar för flera växt- och 
djurarter. 

Inom planområdet finns det en lång stenmur som löper längs med fastighetsgränsen 
mellan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. Inom närområdet finns det rester av stenmurar 
som vittnar om tidigare ägogränser samt ett äldre odlingslandskap. 

Fornlämningar
I samband med samrådsskedet av detaljplanen gjordes en kulturhistorisk utredning. 
Utredningen visar att området tidigare utnyttjats för fiske, bete och viss odling. Under 
förhistorisk tid har huvuddelen av området legat under vatten eller varit vattensjukt. I 
anslutning till  det sydöstra hörnet har det funnits ett gravröse som undersöktes  och togs 
bort 1974. Vid undersökningen visade det sig även finnas bosättningsspår. I samband med 
granskningskedet gjordes ytterligare en kulturhistorisk utredningen med schaktningar i 
området. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Utredningarna finns tillgängliga på 
kommunen. 

Radon
Inom planområdet finns ingen radonmätning registrerad. I närområdet har enstaka 
radonmätningar genomförts punktvis som visar på 30-1500 bequerel per kubikmeter. 
Vid Radonvärden som överskrider 200 bequerel per kubikmeter, bör åtgärder vidtas. 
Det är inte ovanligt att radonvärden skiljer sig mycket åt på Öland med punktvis 
förhöjda värden. Anledningen är att radon sprider sig genom sprickor och håligheter 
i berggrunden via grundvatten och jordluft genom marklagren. Alunskiffer har höga 
radonhalter. Andra skifferarter har låga till normala radonhalter. I ett bälte längs med 
landborgskanten underlagras lerskiffern och kalksten av alunskiffer. Alunskiffern kan gå 
i dagen där de överlagrande bergarterna knäckts. Inom planområdet finns därmed risk 
för problem med höga radonhalter. 

Stenmur inom planområdet
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Geologiska formationer vid Borgholm och Köpingsvik                    

Borgholm

Köpingsvik

Planområde

Geologi
Inom planområdet är jordlagret tunt med underliggande lerskiffer, ca 90-125 cm under 
markytan. Jordlagret består överst av morän och därunder finns ett varierande tjockt lager 
av lera. Markytan inom området lutar svagt mot norr och Kalmarsund med varierande 
nivåer mellan 0,6 m till 0,8 m i norr och i söder mellan 3,1m till 3,4 m.

Geologiska undersökningar har genomförts som visar på att markens översta jordlager 
i den västra delen av Solbergamarken (Solberga 3:1) består av organiskt material. Detta 
är det material i marken som främst består av växter som ännu inte brutits ner. Under 
det organiska materialet finns det ett lager med lerjord. Lera är uppbyggt av mycket små 
korn och mellan dessa finns det hålrum som helt eller delvis är fyllda med vatten. Vattnet 
som rinner igenom Solbergamarken kommer söderifrån och rinner ut mot havet. Vattnet 
kan inte tas upp av lerjorden och därför finns det synligt vatten i marknivå. Lerjorden 
och den stora vattenmängden har gett området dess våtmarkskaraktär.

För att kunna bebygga marken behöver lagret med lerjord tas bort och fyllas upp 
med lämpligt fyllnadsmaterial såsom sprängstensmassor. Lagret som behöver tas 
bort är ca 1 meter djupt. För att kunna bygga på en marknivå som klarar av framtida 
havsnivåhöjningar, behöver marknivån sedan höjas till en marknivå som är minst 2,8 
meter över havsytan. Stora delar av området ligger på en lägre höjd och därför kommer 
det att krävas en mycket stor mängd fyllnadsmaterial för att kunna bebygga området. 
På den östra delen av Solbergamarken (Tings Ene 1:14) är markförhållanden annorlunda 
och jordlagret består av sand. Under marken finns det ett mycket stort vattenflöde med 
grundvatten. Den stora vattenmängden innebär inget hinder för byggnation och vattnet 
kan ledas bort via ledningar. 

Översvämning
Enligt uppgifter från SMHI sker en successiv ökning av jordens medeltemperatur och 
nederbörd. Temperaturökningen innebär även en ökad temperatur i våra hav vilket för 
med sig att havsnivån höjs. Vattnets volym ökar eftersom varmt vatten tar mer plats 
än kallt vatten. Orsaken till att vattenmängden ökar är framförallt smält glaciärvatten 
och vatten från smältande isar från fast underlag. Med en stigande havsnivå följer 
konsekvenser för samhället och miljön. Bebyggelse vid kusten kommer att drabbas av 
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en förändrad kustlinje. Grundvattnet kommer att stiga vilket innebär att det tekniska 
systemet med ledningar och vägar kommer att ta skada.  

I den södra delen av planområdet ligger marknivån på 3 meters höjd över havet. Området 
sluttar ner mot vattnet och i mitten av området (vid pumphuset) går marknivån upp något 
och ligger på ca 2 meters höjd över havet. Länsstyrelsens riktlinjer om rekommenderad 
grundläggningsnivå för nya bostadshus ligger på + 2,8 meter. Kommunen följer 
Länsstyrelsens riktlinjer.

Vatten och avlopp
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Borgholm 
Energi AB (BEAB) är huvudman för det allmänna nätet. Ledningar för vatten- och 
avlopp (VA) följer Gäddstigen söderifrån och når fram till pumphuset mitt i området. 
Dessa ledningar är mycket tryckkänsliga vilket måste beaktas vid eventuell framtida 
schaktning i närheten. Påpekas bör även att det kan förekomma lukt kring pumphuset som 
finns på platsen idag beroende på belastning, flöden och vintd etc. Ledningar för vatten 
och avlopp ligger också i den gång- och cykelväg som genomkorsar Solbergamarken i 
väst- östlig riktning. Det finns även en vattenledning från Badgatan som löper parallellt 
med kustlinjen. 

En utbyggnad av VA-nätet är fullt möjlig och enligt BEAB finns det goda förutsättningar 
för detta i området. BEAB har en pumpstation som är dimensionerad för en utbyggnad i 
området.  Solbergamarken har en bra lutning av marken i förhållande till pumpstationen. 
Markförhållanden innebär dock att en utbyggnad kan komma att bli mer komplicerad 
än om marken varit torr. Befintliga brunnar och beteckningar som finns måste höjas om 

Höjdkarta över Solbergamarken
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utfyllnad av området sker. Det planerade våtmarksområdet skapar förutsättningar för 
ett bra omhändertagande av dagvatten från gata och fastigheter. Det finns en del privata 
dagvattenledningar som måste dräneras vidare genom området.
Kommunen har låtit ta fram en vattenbalansberäkning som visar inkommande och 
utgående vatten. Beräkningen bifogas handlingarna och finns tillgänglig på kommunen.

Bräddning
En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att 
ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad 
VA-systemet klarar av. Bräddning sker framförallt i samband med kraftigt regn och 
snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband med storm och sker endast under 
ett fåtal tillfällen under ett år.
Från det befintliga pumphuset som finns inom området idag går en spillvattenledning 
föresedd med sex brunnar norr ut till Kalmarsund. Brunnarna som finns längs ledningen 
andvänds idag för bräddning då behov uppstår. Avloppsvattnet som töms ut vid 
bräddningen är ofta kraftigt utspätt med regnvatten men det kan ändå skapa en olägenhet 
för de som rör sig i området då det kan förekomma lukt och rester från nedspolat skräp. 
På kort sikt ska Borgholms Energi, som är ansvariga för ledningen, sätta igen de 
brunnar som löper längs ledningen och istället låta bräddningsvatten mynna ut i en 
invallad damm som ska anläggas vid strandlinjen. På längre sikt ska kapaciteten vid 
reningsanläggningen i Borgholm ökas för att minimera tillfällen för bräddning men då 
det krävs stora investeringar är det än så länge ett framtida projekt. 
Det måste dock alltid finnas möjlighet för bräddning då andra oförutsedda händelser kan 
sätta stopp i ledningar och orsaka översvämning av t.ex. källare och gator.

Befintligt dagvattendike i den västra delen av Solbergamarken

164



14Antagandehandling

Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och hårdgjorda ytor. Inom 
planområdet finns det inga dagvattenledningar och därmed sker infiltration av dagvatten
på varje fastighet. 

I dagsläget avleds nederbörden som faller i området till två dagvattendiken utmed 
områdets västra och östra utkanter. Det östra diket går ut i våtmarken och det västra diket 
till Kalmarsund. Sannolikt sker också till viss del avrinning av uppträngande markvatten 
genom dikena.

Dagvattennätet är mycket begränsat i området. Enbart vissa delar av angränsande 
bebyggelse har dagvattenlösning för fastighet/och gata som leder till öppna diken och 
vidare ut i sundet. På övriga fastigheter sker lokalt omhändertagande via LOD genom 
infiltration på egna fastigheten. Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för 
dagvatten. 

Ytvattenavrinningen sker norrut mot de öppna dikena i nordöstra och östra delen av om-
rådet och vidare ut mot det låglänta området närmast stranden som är av våtmarkskaraktär. 
Även  från högre belägna områden i söder och öster är tillrinningen till området stor. 
Tunna jordlager och högt vattentryck i berget gör infiltrationskapaciteten dålig och vattnet 
trycks upp i marken. Troligen sker även en utströmning av grundvatten i området. De 
norra delarna av planområdet fungerar idag som ett vattenuppehållande/magasinerande 
och renande system på ca 8 ha, på +0,5 höjd, innan vattnet når Kalmarsund. 

Sammanfattning av dagvattenutredning och geoteknisk utredning
Planområdets ytavrinning, radonförekomst samt geologiska och hydrogeologiska 
förhållanden har utretts och finns beskrivna i en rapport om geoteknik och dagvatten 
(Structor, 2017).  Utredningen innehåller även ett översiktligt förslag till dagvattensystem.
Nedan följer en sammanfattning av utredningarna.

Avrinningsområdets yta är drygt 11 ha, varav drygt 5 ha naturmark. Beräkningarna har 
utgått från en dimensionerad regnintensitet med återkomsttid på 10 år. Utjämnings-
dammen behöver då ha en volym på drygt 800 kubikmeter. Dimensionerat flöde till 
systemet är ca 18 l/s. 

Dränering för att grundlägga byggnader och vägar ska inte utföras så att grundvattennivån 
stiger ovan nuvarande markyta, men inte heller sjunka under nuvarande nivå.

Utfyllnader för byggnation behöver ske till nivån +3m vilket kan innebära försämrade 
dränerings- och avrinningsmöjligheter för angränsande bebyggelse. Förebyggande är att 
materialet håller tillräckligt dränerande egenskaper och dräneringsstråk.

Dräneringsvattnet från området måste inte ledas till dagvattendamm. Alternativt kan det 
ledas ut på markytan nedströms dagvattendamm för infiltrering i mark. 
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Avskärande dräneringsstråk krävs i den södra delen av området så att tillkommande 
vatten söderifrån kan ledas bort mot en naturlig rening i våtmarksområdet, utanför det 
tänkta dagvattensystemet.

En del dagvatten från tak och andra ytor kan infiltreras inom varje fastighet genom 
fördröjning i gräs-, grus och makadamfyllningar, vattenutkastare och infiltration på 
gräsytor, genomsläppliga beläggningar, gröna tak etc., s.k. lokalt omhändertagande. 
Dagvatten kan efter fördröjning och renande åtgärder med fördel lagras i en nedgrävd 
tank med bräddning mot avledande teknik. Då finns en möjlighet att återvinna dagvattnet 
för t.ex. bevattning av trädgård.

Markytor i utfyllda områden ska anläggas så att ytvatten och dräneringsvatten rinner 
bort från byggnader och vägar. Det kan rinna av på markytan, från byggnaderna och mot 
en dagvattendamm med en utjämningsvolym mellan 600 - 800 kubikmeter. Även i östra 
delen av området ska avrinningen ordnas mot dagvattendammen, inte mot befintligt 
dike, dit avrinning sker idag.  Mark- och ledningslutningar ska anpassas till detta. Vägar, 
gång och cykelvägar i området måste anpassas så att de inte hindrar vattnets flöde i 
dagvattensystemet. 

Ytor på naturmark och bredvid gator kan, med tanke på närhet till damm och 
områdets lutning, förses med flacka diken för avledning till dagvattendammen. 
Det uppstår en fördröjning nära källan och det långsammare flödet i dikena är 
positivt för vattenbehandlingen i dammen. Alternativt anläggs dagvattenbrunnar och 
dagvattenledningar för avledning till dagvattendamm. 

Dagvattendammen utgör en samlad fördröjning och ska fungera som utjämning av flödet 
samt behandling av dagvattnet. Dammen placeras norr om bebyggelsen med bra fall mot 
dammen. En sådan damm bör ej schaktas ned alltför djupt i befintlig jord för att undvika 
inläckage av mark- och grundvatten.  Bottennivån bör ligga på +0,5 m och vattennivå 
variera mellan +1,2 till + 1,8m.  Ytan kan bli ca 1500 kvm, med en totalvolym på ca 
1000 kubikmeter och utjämningsvolym på 600-800 kubikmeter.

I dammen ska finnas möjlighet till sedimentation och biologisk aktivitet så att vattnet 
renas och att utgående vatten är tillräckligt rent för att släppas till mindre våtmarksytor 
nedströms. 

Vidare avledning av utgående vatten från dagvattendammen sker i två naturliga, flacka 
avrinningsstråk i terrängen. I stråken läggs låga vallar som skapar översvämningsytor. 
Mycket grunda, tillfälliga vattensamlingar skapas då som torkar ut under torrperioder. 
Små fördjupningar i dessa med flacka kanter kan förbli vattenfyllda året runt vilket 
skapar goda miljöer för groddjur. För placeringen 1 m över havsnivån kan upprepade 
översvämningar av området förväntas. Detta bör främja biologisk mångfald och förbättra 
för skyddsvärda arter i området. 
Dammen bör utöver utjämning ha följande funktioner:
• Partikelavskiljning  - sker genom anpassad uppehållstid och flödesväg. 
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• Oljeavskiljning - oljor och övriga skadliga ämnen som kan flyta på ytan behöver            
avskiljas. 
• Syresättning och biologisk aktivitet – för att främja biologisk aktivitet och hindra 
svavelvätebildning.
• Vegetation  - bidrar till vattenrening och ger gott habitat för arter i området.
• Flödesreglering  - för reglering av vattnet och fördelning mot dammar nedströms.
• Estetik  - en vacker utformning uppfattas positivt och ger en förhöjd upplevelse 
som rekreationsområde.

Dagvattendammen kommer, fram till den dag då den inte längre fyller något syfte eller på 
något annat sätt blir obrukbar, kräva underhåll. Fastighetsägaren ansvarar för underhåll 
och till det knutna kostnader. Tillfart för underhållsfordon till dammen sker från den 
gångstig som går genom områdets mitt.

Avfall
Borgholms Energi AB (BEAB) hanterar renhållningen i kommunen. Vid planering av 
nya bostäder är det viktigt att vägar är dimensionerade för renhållningsfordon (s.k. 
sopbilar). Hushållsavfall hämtas vid fastigheten varannan vecka i Borgholms kommun. 
Förpackningsavfall och tidningar lämnas på återvinningsstation medan skrymmande 
avfall lämnas på återvinningscentralen i Borgholm.

El- och tele
E.ON har nätkoncession i området.
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Teckenförklaring
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4. Avvägningar enligt Miljöbalken
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB
Miljöbalkens tredje kapitel handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden skall användas för det än-
damål som de är mest lämpade till. Det fjärde kapitlet handlar om bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden (Öland anges). Det femte kapit-
let handlar om miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Regeringen får ange 
föreskrifter angående mark, vatten, luft eller miljön, om det behövs för att bland annat 
skydda människors hälsa eller miljön. 

Miljökvalitetsnormer
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, är en nationell lagstiftning som grund-
lades i ett EU-samarbete. Syftet är att ge en helhetsbild över ländernas vattenresurser 
och  direktivet ska även utgöra ett skydd. Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 och är 
införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen. Grundvatten, 
sjöar, vattendrag och kustvatten omfattas av förordningen. Målsättningen är att allt in-
lands- kust och grundvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status år 2015, i vissa 
fall med tidsfrist till 2021 och i särskilda fall till 2027.

Vattnets naturliga väg är uppdelat i så kallade avrinningsområden där höjder i landska-
pet avgränsar ett område. Beroende på händelse och dess beskaffenhet kan vattenmiljön 
påverkas i större eller mindre omfattning inom ett avrinningsområde. Vattnet i planom-
rådet rinner ut i Kalmarsund.

Genom föreslagna riktlinjer för dagvattenhantering som anläggande av fördröjningsma-
gasin och reningsdammar längs kusten kan kustvattenmiljön gynnas. Vid höga vatten-
stånd kan också sådana anläggningar översvämmas.

Öster om Borgholms hamn ligger Borgholms reningsverk som har kapacitet att rena upp 
till 52 000 PE (personenheter). Enligt Borgholm Energi har reningsverket kapacitet att 
ta emot avlopp från ny bebyggelse. Befintlig bebyggelse inom planområdet är anslutna 
till det allmänna VA- nätet.

Borgholms kommun ingår i åtgärdsprogram för södra Östersjön, och planområdet ingår 
i M n Kalmarsunds utsjövatten (SE561400-161201). Vattenförekomsten uppnår inte god 
kemisk status. Ett allmänt miljöproblem är kvicksilver som förekommer i alla ytvatten 
med överstigande gränsvärden. Eftersom metaller aldrig bryts ner finns de till största 
delen kvar i bottensedimentet. MKN för den ekologiska statusen för Kalmarsunds utsjö-
vatten är fastställd som måttlig och riskerar att inte uppnå god ekologisk status till 2021. 
Bedömningen beror på att halterna av näringsämnen fortfarande inte når god status.
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När det gäller grundvatten så ingår planområdet i Mörbylånga-Borgholms kalkberg 
(SE628596-154217) vilken sträcker sig längs Ölands västra sida från Risinge i söder 
upp till Vannborga i norr. Planområdet påverkas även av grundvatten från Västra Ölands 
kalkberg (SE629295-155070) där Solbergafältet ingår (SE630207-155592). Kvalitetsk-
raven i MKN för grundvatten innebär att den kemiska och kvantitativa statusen ska vara 
god 2021. Grundvattnets kemiska och kvantitativa status är klassade som goda. Klass-
ningen är dock gjord på schabloner och kan ha brister. Riskbedömningen påvisar att det 
finns risk för att grundvattnets kvantitativa status kan försämras. Grundvattenförekom-
sten på Solbergafältet är även den i riskzonen att inte uppnå god kvantitativ status.

I dagsläget kommer påverkan på MKN från omgivande bebyggelse, tex tvätt av bilar, 
oljespill från motorfordon, trädgårdsgödsel och dagvatten från tak och hårdgjorda ytor.

Centralt inom planområdet finns det en pumpstation. Den ligger idag på en höjdnivå på 
ca +1 meter. Eftersom den har en samhällsviktig funktion är det viktigt att den klarar 
av en eventuell framtida havsnivåhöjning samt tillfällen då vädret innebär ett högre vat-
tenstånd än normalt. Enligt information från Borgholms Energi innebär konstruktionen 
inget problem med att den ligger lågt då dess funktion ligger under marknivå.

Grundvattentäkt Solbergafältet
Solbergafältet är en isälvsavlagring söder om Köpingsvik där Borgholm Energi 
AB utvinner dricksvatten i jordlagren. Isälvsavlagringen Solbergafältet är en egen 
vattenförekomst i jordlagren (VISS SE630207-155592). Vissa brunnar i Solbergafältet 
är även nedförda någon enstaka meter ner i den översta delen av kalkbergrunden som 
är en annan vattenförekomst, Västra Öland (VISS SE628996-155070). Det grundvatten 
som inte tas ut i vattentäkten strömmar söderut, över en förmodad klintkant i sydöstra 
Köpingsvik eller genom berggrunden, norrut, där grundvattnet strömmar ut i havet. 
Det är uppenbart att berggrunden som helhet har låg genomsläpplighet eftersom 
grundvattennivån i Solbergafältet ligger ca 20 meter högre än vid Solbergamarken. Risken 
för påverkan på Solbergafältet från verksamhet vid Solbergamarken är helt obetydlig 
även om det är tydligt att det höga grundvattentrycket som finns vid Solbergamarken 
har sitt ursprung i den stora nivåskillnaden mot kalkstensplatån i söder. Solbergamarken 
ligger strax utanför randen på det område som är definierat som vattenförekomsten 
Västra Öland.

Nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden. Skogsstyrelsen har sedan 
1990 ett regeringsuppdrag att inventera och peka ut nyckelbiotoper på privat mark. Inom 
planområdet finns inga nyckelbiotoper registrerade. 

Strandskydd
Idag omfattas fastigheten Solberga 3:1 av strandskydd på 100 meter, medan strandskyddet 
är upphävt för fastigheten Tings Ene 1:14. Strandskyddet är dock upphävt för vissa delar 
inom fastigheten Solberga 3:1. Vid framtagandet av den nya detaljplanen för området 
återinträder strandskyddet på 100 meter. 
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För att kunna genomföra de förbättringsåtgärder som föreslås med ett iordningställt 
våtmarksområde, krävs dispens från strandskyddet. För att kunna beviljas dispens 
behöver ett ”särskilt skäl” anges enligt Miljöbalken. Som särskilt skäl hänvisas till att 
anläggande av dammar ska tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Åtgärderna ska 
gynna områdets biologiska mångfald samt bidra till att rena dagvatten och minska 
utsläpp av närsalter och föroreningar till kustvattnet. Områdets grod- och kräldjur är 
idag isolerade. Flera dammar som utformas på rätt sätt samt gröna stråk och en tunnel 
under väg 136 kan säkra områdets grod- och kräldjur.

Klimatanpassning 
För detaljplaneområdet identifieras översvämningsrisker i relation till främst stigande 
havsnivåer. För grönytorna kan även antas att det vid kraftiga regn inte kommer att hinna 
infiltrera stora mängder vatten. Rekommendationerna i Risk och sårbarhetsanalysen 
(DHI, 2014), anger att ingen exploatering bor ske närmare än 150 meter från strandlinjen 
samt att ingen exploatering rekommenderas under en nivå på 3 meter, vilket följs i 
planförslaget.

Buller
Buller påverkar oss på olika sätt beroende på typ av buller, vilken styrka och vilka 
frekvenser det har, hur det varierar över tiden och vid vilken tid på dygnet som vi utsätts 
för det. Mätvärden förkortas vanligtvis dbA. Styrkan hos ett ljud mäts i enheten decibel. 
Bokstaven A står för A-vägning vilket innebär att de frekvenser som uppfattas bäst av 
det mänskliga örat, får större vikt vid en mätning. 

Det finns två sätt att mäta och beräkna buller på; med ekvivalent ljudnivå och maximal 
ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå visar medelvärdet för alla ljud under en viss period. 
Maximal ljudnivå är det högst uppmätta värdet under en viss period, till exempel ett 
dygn. 

Den största bullerkällan i området är väg 136. Det bebyggda området mellan väg 136 
och planområdet bildar en bullerridå och området bedöms inte alls som bullerstört. Inom 
planområdet är hastigheten så pass låg att ny trafik inte bedöms generera bullernivåer 
som överstiger riktvärden.

Riksdagen fastställde de riktvärden för trafikbuller som redovisas i tabellen nedan, som 
från och med 1/6 2015 ska tillämpas vid planläggning.

Riksintressen
Riksintresse är ett begrepp som avser ett geografiskt område eller enstaka objekt som är 
skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Riksintressen ska långsiktigt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värde. Hela Öland utpekas som riksintresse. 
Det är turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen som särskilt 
ska beaktas vid exploatering eller andra ingrepp i miljön.
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Markföroreningar
Inom området finns inga kända markföroreningar enligt kommunens register och inte 
heller någon anledning att misstänka markföroreningar. 

Miljökonsekvensbeskrivning
I detaljplanearbetet för Solberga 3:1 m.fl. har en miljökonsekvensbeskrivning tagits 
fram. Nedan följer en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen.

Naturvärdesinventeringen av planområdet visade att det förekommer arter i området 
som omfattas av artskydd. Sammanlagt identifierades tolv naturvärdesobjekt i 
miljökonsekvensbeskrivningen. I samband med fältbesöken gjordes fördjupade 
inventeringar av fåglar och insekter, en översiktlig undersökning av fladdermöss, samt 
eftersök och bedömning av förutsättningar för groddjur i området.

I ett beslut från 2016 gjorde Länsstyrelsen bedömningen att med dåvarande planförslaget 
kan exploateringen genomföras utan att artskyddsdispens kommer att krävas, dock under 
förutsättningen att skyddsåtgärder som anges i anmälan vidtas för långbensgroda och 
större vattensalamander. Länsstyrelsen påpekar även att innan skyddsåtgärderna vidtas 
måste kommunen visa på mer exakt hur genomförandet ska gå till, samt att frågan om 
eventuella föroreningar till dagvattendammarna och kontroll av dessa ska belysas.

Nollalternativet
Nollalternativet för planområdet Solbergamarken utgår från att platsens förutsättningar 
i stort sett fortsätter vara som de ser ut idag. Nollalternativet bygger därför på följande 
antaganden:
• Ingen bostadsbebyggelse anläggs i området. Mark som föreslås för bebyggelse i 
huvudalternativet förblir naturmark med högt respektive påtagligt naturvärde, främst 
bestående av ekskog, tät buskmark och öppen grusmark.

• Större delen av området fortsätter att utvecklas utan några organiserade skötselåtgärder, 
vilket i teorin betyder att skogs- och buskmark successivt växer igen mot våtmarksområdet. 
I praktiken röjs och ansas dock en del områden närmast bebyggelse samt delar som 
vid igenväxning skymmer utsikt mot Kalmarsund. Det är således rimligt att anta att 
naturområdet i väst, fortsatt kommer att hållas relativt öppet. Området närmast vattnet 

  Utomhus         Ekvivalent ljudnivå      Maximal ljudnivå

   vid fasad    60 dB(A)               -

   på uteplats    50 dB(A)         70 dB(A)

   vid fasad till bostad < 35 m2  60 dB(A)               - 
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antas växa igen.

• Inga nya våtmarker eller dammar anläggs i området. I den östra delen av planområdet
(på kommunal mark) kommer skötselåtgärder för våtmarken att kunna genomföras
• Området har fortsatt betydelse som rekreationsområde, men inga nya gång- och 
cykelvägar eller stigar anläggs i området. I dagsläget passerar många människor genom
området via de nu tillgängliga gång- och cykelvägarna. Dessa utgör en viktig länk mellan
Borgholm och Köpingsvik, samt möjliggör rekreation och friluftsliv i framförallt norra
delen av området även i nollalternativet.

Huvudalternativ
I huvudsak regleras följande i planen:
Bebyggelse av bostäder tillåts i planområdets södra del. En tall- och buskbeklädd yta i 
sydöstra planområdet tas bort och marken bebyggs. Även buskmark i sydväst försvinner 
och bebyggs. Mark i norr markeras som NATUR och våtmarken norr om den nya 
bebyggelsen samt öster och väster om grusvägen som löper i syd-nordlig riktning ska 
fortsatt vara våtmark. I norr tillåts även småbåtshamn och i väster anläggs en parkering 
i anslutning till Flundregatans förlängning in i planområdet. Dammar får anläggas inom 
markerade områden i den norra delen av planområdet. Största djup är 0,3 m över nollplan. 
Kortare sträckor gång- eller cykelvägar anläggs vid ett genomförande av planen för att 
ansluta dem till befintlig gatustruktur utanför södra delen av planområdet. Gator anläggs 
vid fastigheterna som en fortsättning av Laxgatan och en tvärgata till Rödstensgatan. 

Grönområdet vid Solbergamarken
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De befintliga tennis- och boulebanorna får planbestämmelsen idrottsanläggning med 
tillhörande parkeringsyta. Strandskyddet återinträder, men upphävande kommer att 
sökas för delar av norra planområdet. 

Samlad miljöbedömning av huvudalternativet
De naturmiljöer som påverkas är främst av klass 2, högt värde (1 ha igenväxande 
buskmark och örtrik grusmark) och klass 3, påtagligt värde (3 ha artrik buskmark och 
100 årig ekskog), inget område är av klass 1, högsta värde. Miljöerna som påverkas är 
relativt vanliga på Öland. Ett flertal skyddsåtgärder finns framtagna. Under förutsättning 
att skyddsåtgärder genomförs kan effekterna på ekologisk funktion och artmångfald 
mildras, effekterna bedöms då som måttliga. Konsekvenserna bedöms bli måttliga på 
naturmiljöerna.

Flera av arterna som finns inom detaljplaneområdet är skyddade och rödlistade på 
nationella grunder. Effekterna på arternas bevarandestatus är i artskyddsutredningen 
bedömd utifrån att ett antal skyddsåtgärder vidtas. Om skyddsåtgärderna vidtas bedöms 
att inga av arternas bevarandestatus riskeras varken lokalt, regionalt eller nationellt och 
konsekvenserna för arterna bedöms då bli måttliga. 

Hela miljökonsekvensbeskrivningen bifogas planhandlingarna.

Grönområdet vid Solbergamarken - vy från norr
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5. Tidigare ställningstaganden enligt Plan- och bygglagen
Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens 
markanvändning ska utvecklas på sikt. Översiktsplanen för Borgholms kommun (2002) 
anger att en detaljerad redovisning av den framtida mark- och vattenavändningen 
för Borgholms tätort kommer att redovisas i den fortsatta översiktsplanen genom en 
fördjupning av översiktsplanen. Övergripande anges att ny bebyggelse bör så långt 
möjligt anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning 
och färgsättning. 

En fördjupning av översiktsplanen för Borgholm – Köpingsvik har tagits fram och 
har nyligen antagits. För Solbergamarken anges området som ”Utredningsområde för 
fler och utökade byggrätter, bostäder prioriteras. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder bör 
utredas i samband med ny detaljplan. Viktigt att mark säkerställs för att ge plats åt 
åtgärder för att skydda bebyggelse vid stigande havsnivå samt dagvattenhantering. 
Särskilt viktigt att spara mark vid lågpunkter, längs kusten samt längs vägar. Stranden 
mellan strandpromenaden och vattnet ska hållas öppen för allmänhetens rekreation och 
det är viktigt att enskilda intressen inte inkräktar på allmänhetens fysiska eller visuella 
tillgång till området”.

Detaljplan
För området finns två detaljplaner som delas i fastighetsgränsen mellan Solberga 3:1 och 
Tings Ene 1:14. Grönområdet för de båda detaljplanerna anges som ”park eller plantering 
med gång och cykelväg”. Hamnområdet anges som fritidshamn. Detaljplanen för 
fastigheten Tings Ene 1:14 fastställdes 1966. Detaljplanen för Solberga 3:1 fastställdes 
1987.

Tidigare kommunala beslut
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade 2007-02-26 att godkänna ett 
förslag om en sammanhängande strandpromenad från yttre hamnen i Borgholm 
till Köpingsviken och Klintastranden. Denna skulle då passera inom det föreslagna 
planområdet. Det är dock möjligt att redan idag röra sig strandnära längs sträckan och det 
påpekas även vid beslutsgenomgången att projektet redan då var en del av kommunens 
planering och hänsyn fortlöpande tas för att möjliggöra strandpromenaden.
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Plankarta 
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6. Planförslaget och konsekvenser

Planbestämmelser på plankartan är juridiskt bindande. På hela kartan finns det linjer 
som är indelade i en hierarki. Dessa linjer betecknas som: 
        
   Plangräns
        Användningsgräns
       Egenskapsgräns
   Egenskapsgräns och administrativ gräns
   Illustrationslinje
   
Plangränsen anger gränsen för planområdet. En användningsgräns markerar gränsen 
för markanvändningen såsom bostäder och natur. En egenskapsgräns visar gränsen för 
egenskapsbestämmelser såsom ledningsområden, byggrätt eller höjd på byggnader. 
Egenskapsgränsen är underordnad användningsgränsen. Administrativ gräns avgränsar 
områden inom vilka det finns administrativa bestämmelser som t.ex. u-områden. 
Illustrationslinje är inte bindande och mer för att förtydliga vissa delar av planen. Nedan 
är exempel på hur linjer används på en plankarta. 

Nedan följer en beskrivning av föreslagna bestämmelser på plankartan.

Gator och gångvägar
Nya gator planläggs med bestämmelsen GATA. Genom området finns en gång- och 
cykelväg idag som är grusbelagd. Stråket går i öst-västlig riktning och planläggs med 
bestämmelsen GÅNG.

Natur
En rad utredningar visar på höga naturvärden i området. Utredningarna pekar även ut 
livsmiljöer för arter som bl.a. är rödlistade. Vidare redovisar utredningarna betydelsen 
av grönpassager för befintliga djurarter. Områden med särskilt höga naturvärden samt 
grönpassager skyddas genom bestämmelsen NATUR.

I den norra delen av området finns planer på att anlägga ett våtmarksområde. Hela detta 
området planläggs med bestämmelsen NATUR. Idag finns en naturlig våtmark i området 
och det vatten som kommer från klinten (söder om planområdet) måste fortsättningsvis 
tas omhand. Dammarna utformas på ett sådant sätt att känsliga djurarter fortsättningsvis 
kan få en bra livsmiljö i området. Innan anläggandet ska mer detaljerade instruktioner 
om utformning tas fram. 

B

NATUR

            Användningsgräns
Plangräns                                Egenskapsgräns
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Bebyggelse
Fastigheterna Solberga 3:1 samt Tings Ene 1:14 planläggs som bostadsändamål, B i den 
södra delen av planområdet. 

Teknisk anläggning
Centralt i området finns idag en pumpstation som planläggs med bestämmelsen E, teknisk 
anläggning. Ytterligare tre område anläggs med bestämmelsen E för att möjliggöra en 
utbyggnad av pumpstation, dagvattendamm och damm för bräddning.

Idrott
Inom området finns idag en tennisbana samt en boulebana. Dessa planläggs med 
bestämmelsen N, motionsanläggning.

Parkering
I den västra delen av planområdet finns en parkering som får beteckningen P. En ny 
parkering föreslås intill hamnen i nordväst.

Hamn
Markområdet inom hamnen planläggs med bestämmelsen V, småbåtshamn.

Vatten
Vattenområdet planläggs med bestämmelsen W1 och vattnet inom hamnområdet med 
bestämmelsen W2.

Lekplats
Nya bostäder planläggs inom ett område där det idag finns en lekplats. Lekplatsen flyttas  
och placeras centralt inom planområdet och planläggs med bestämmelsen lek.

Damm, våtmark och dike.
Tre dammar planeras anläggas inom planområdet för att gynna grod- och kräldjur. 

Den naturliga våtmarken är idag tidvis påverkad av saltvatteninträngning. Planerade 
grunda dammar ska likna de naturliga i området. Dammar ska inte byggas med tätskikt 
pga strömmande grundvatten. Dagvattendammen som ska anläggas i södra delen av 
våtmarksområdet, utanför strandskyddsområde, föreslås fungera som ett reningssteg 
för närsalter och föroreningar innan vattnet letar sig vidare till groddammarna och den 
naturliga våtmarken i norr. Även vatten från diket i öster ska ledas till dagvattendammen 
i söder. Dammen bör anläggas för att klara ett 10-års regn (ca 800 kubikmeter).

I den östra delen av planområdet finns ett mindre dike idag. Detta dike behöver ledas om 
varpå en planbestämmelse om dike anges på plankartan.
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Exploateringsgrad
Byggrätten anges med ett e på plankartan. För ny bebyggelse föreslås en byggrätt på 
totalt 210 kvm.
Nya fastigheter får bebyggas med ett bostadshus på maximalt 160 kvm. Därutöver får 
en komplementbyggnad (såsom garage) uppgå till 50 kvm.  
För samtliga bostadsfastigheter finns utöver ovanstående, byggrätter som är 
bygglovsbefriade enligt plan- och bygglagen:
Friggebod fristående 15 kvm
Skärmtak över entré/uteplats 15 kvm
Attefallstillbyggnad 15 kvm
Attefallshus fristående 25 kvm

Vid hamnen får sjöbodar uppföras med en största byggnadsarea på 15 kvm.

Begränsning av byggrätt
Områden som ej får bebyggas markeras med prickmark på kartan:

 
Det finns även områden på plankartan som anges med plus-tecken. Planbestämmelsen 
anger att marken enbart får förses med komplementbyggnad. Bestämmelsen syftar dels 
till att styra så att huvudbyggnaden hamnar centralt på tomten, dels för att den inte skall 
hamna för nära befintlig bebyggelse intill fastigheten Tings Ene 1:14.

 +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    +
   +    +     +    +    +     +   +    +    +    +

Placering
Huvudbyggnad och komplementbyggnader ska placeras minst  4 meter från tomtgräns. 
Garage ska placeras minst 2 meter från tomtgräns.

Fastighetsstorlek
Minsta tomtstorlek är 1000 kvm. En största fastighetstorlek regleras till 1400 och 1600 
kvm. 

Höjd på byggnader
För samtliga nya bostäder anges en maximal nockhöjd på 5 meter vilket möjliggör 1 
våning. Ny bebyggelse kommer att påverka utsikten över Kalmarsund för boende i 
området. Höjden hålls därför nere för att göra påverkan mindre. En högsta totalhöjd på 
komplementbyggnader regleras till 3,5 meter. Vid hamnen får sjöbodar uppföras med en 
maximal nockhöjd på 3 meter. Nockhöjden markeras med en symbol på plankartan: 

Utförande
Byggnad skall utföras med en minsta grundläggningsnivå på 2,8 meter över havet.
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Marklov
För fällning av större träd krävs marklov inom naturområden.

U-område
Område avsett för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Strandskydd
När en ny detaljplan upprättas återinträder det generella strandskyddet på 100 meter, 
en illustrationslinje på plankartan visar den ungefärliga omfattningen av strandskyddet 
som återinträder. För att kunna utföra åtgärder inom detta område måste strandskyddet 
upphävas. På plankartan sätts en administrativ bestämmelse som redovisar att strandskydd 
ska upphävas för GATA och V, småbåtshamn. Områdena ligger inom strandskyddszonen 
och särskilda skäl krävs för att upphäva strandskyddet. Nedan redogörs för vilka särskilda 
skäl som motiverar ett upphävande av strandskyddet inom de aktuella områdena. 

Särskilda skäl 
För V, småbåtshamn, ska strandskyddet upphävas då det finns byggrätter inom området. 
Det särskilda skälet som används för motivering är att marken behövs för en anläggning 
som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför 
området.

Markområdet för GATA behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området med hänsyn till bebyggelse och 
infrastruktur för att främja tätortsutveckling.
Att upphäva strandskyddet för GATA förbättrar tillgängligheten till platsen som redan 
idag är tillgängligt via gångstråk. I och med att ett gångstråk finns på platsen idag 
så bedömer kommunen att ett upphävande av strandskyddet inte kommer skapa en 
försämring för växt- och djurliv i anknytning till platsen.

NATUR lämnas utanför område där strandskydd ska upphävas för en senare prövning i 
samband med vattenverksamhet.
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Planförslagets övriga konsekvenser
Vatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Nya byggnader kan 
kopplas på det kommunala va-nätet. Borgholms Energi är huvudman. 

Översvämningsrisk
Området är idag låglänt och marknivån behöver höjas upp. Vid kraftiga stormar svämmas 
stora delar av området över. För att undvika översvämning krävs att ny byggnation 
anläggs enligt de riktlinjer som anges i dagvattenutredningen:

Grundvattnet ligger klart över marknivån idag pga det höga vattentrycket i området som 
skapats genom nivåskillnader i landskapet och täta jordarter. De naturliga våtmarkerna i 
norr hålls blöta genom utströmning av grundvatten från underliggande skiffer. Genom att 
inte schakta för djupt vid byggnation och därefter fylla ut marken med ett material med 
låg vattengenomsläpplighet toppat med ett dräneringsskikt för att motverka stigande 
grundvattenyta bedöms inte vattentrycket i marken förändras. Vattentrycket kan dock 
tillfälligt påverkas men återskapas vid utfyllnad. Ledningsgravar ska tätas med lera för 
att förhindra avrinning.

Vallar i nordväst vilka ska skydda mot inträngning av saltvatten ska anpassas med en 
öppning där vatten kan strömma ut vid hög nederbörd. 

Dagvatten från väg 136 och från lokalgator kan ledas till svackdiken för att minimera 
risker för föroreningar på yt- och grundvatten. Svackdiken vid väg 136 kan även bromsa 
ytvatten söderifrån.
Vattenskyddsområdets grundvatten bedöms sannolikt inte påverkas då grundvattnet 
inom skyddszonen finns i jordlagren ovanpå berg söder om väg 136. Om kanaliseringar 
fanns vore det troligt att vattnet redan skulle strömma ut från täkten. Det finns dock 
en risk att tilltäppta sprickbildningar kan öppnas vid grävning och schaktning. Risken 
bedöms dock som minimal. 

Miljökvalitetsnormer
Vatten som kan påverkas är kustvattenförkomst (M n Kalmarsunds utsjövatten) 
där det bedöms föreligga risk att inte uppnå god kemisk eller ekologisk status till år 
2021. Grundvattenförekomst inom området tillhör Mörbylånga-Borgholms kalkberg 
där den kemiska statusen är bedömd som god men där det föreligger en risk att inte 
uppnå god kvantitativ status till år 2021. Planområdet påverkas även av vatten från 
vattenförekomsten Västra Ölands kalkberg. Bedömningen är densamma som för tidigare 
grundvattenförekomst. Underlaget till bedömningarna för grundvattenförekomsterna är 
hämtade från VISS (Vatteninformationssystem). 

MKN för buller, Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller som inte får 
överstigas. 
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I norra delen av området kan våtmarksstrukturen bevaras. De vattenhållande/renande/
fördröjande egenskaperna kan bibehållas och få en förbättrad funktion samtidigt som 
habitatet kan stärkas för skyddsvärda arter.

Med dessa åtgärder bör MKN för vatten ej försämras trots exploatering av området. 

Riksintresse
Planens genomförande bedöms endast innebära en marginell påverkan på riksintressen 
för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen. Större delen av området mellan Borgholm 
och Köpingsvik är redan bebyggt med bostäder. Grönområdet används som ett strövom-
råde men är relativt svårtillgängligt då marken inte har röjts regelbundet. Planförslaget 
inkräktar dock till viss del på det rörliga friluftslivet eftersom området idag består av ett 
sammanhängande grönområde. 

Den nya planen föreslår att norra delen av planområdet anläggs som ett våtmarksområde 
med infiltrationsdammar. Detta innebär att området närmast vattnet inte privatiseras 
utan hålls öppet för friluftslivet. Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 
(MB) 3, 4 och 5 kapitel. 

Medverkande tjänstepersoner
Kommunledningsförvaltningen   

Thomas Nilausen  Helene Wertwein Haavikko  Magnus Juhlin
Planarkitekt   Miljöhandläggare   Plan- och byggchef
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7. Genomförandebeskrivning
Inledning
Genomförandebeskrivningen beskriver hur planen ska genomföras och vilka konse-
kvenser det får. Den redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighets-
rättsliga åtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen. Genomförandebeskrivning-
en har dock ingen självständig rättsverkan. 

Sammanfattning av detaljplanen
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i södra delområdet för 
att vid den norra delen, i anslutning till strandlinjen, utveckla naturområdet

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett 
utökat planförfarande. Tillfälle att ta del av planförslaget och lämna synpunkter föreligger 
i samrådsskedet samt i granskningsskedet. Inför antagande redovisar kommunen de 
synpunkter som har inkommit under granskningsskedet samt kommenterar och ger 
förslag till eventuella justeringar av planförslaget i ett granskningsutlåtande. 
 
Tidplan, reviderad
Projektet är komplext och det har inkommit många synpunkter vilket gjort att tidplanen 
blivit justerad vid flertalet tillfällen. Inför antagande ser tidplanen ut enligt följande: 

Tid            Planprocess 
Juni 2017           Samråd
Januari 2019      Granskning
Sista kvartalet 2019          Antaganedbeslut i kommunfullmäktige

Tidsplanen kan komma att justeras under den fortsatta planprocessen.

Genomförande
Planens genomförandetid är 5 år från den dag beslutet att anta planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att, efter ansökan om 
bygglov, få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren 
ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller 
upphäva planen. Detaljplanen är dock gällande tills dess att ny detaljplan tas fram.

Ansvarsfördelning
Anläggning   Drift
Allmänt va-nät  BEAB
El och bredband  E.ON
Tele    Skanova
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Huvudmannaskap
Både kommunalt och enskilt huvudmannaskap förekommer i planområdet.
Kommunalt huvudmannaskap anges för de grönytor samt för de gångvägar som planlagts 
inom området. Gator för att ansluta tillkommande fastigheter inom planområdet 
till vägnätet ges enskilt huvudmannaskap. De vägar som ska anslutas till ingår i 
gemesamhetsanläggningar. En anläggningsförrättning genom Lantmäteriet kommer att 
behöva genomföras. Ansökan om lantmäteriförrättning regleras i exploateringsavtalet 
som upprättas i anslutning till planens antagande.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagna nya bostadstomter bildas genom avstyckning. Antalet fastigheter som får 
avstyckas regleras genom största och minsta fastighetsstorlek i detaljplanen

Exploateringsavtal
Mellan markägare tillika exploatör för det västra området och kommunen ska 
exploateringsavtal avseende planens genomförande tecknas. Avtalen ska reglera 
fastighetsreglering av allmän plats, fördelning av kostnader för utbyggnad av allmän 
plats vilket inkluderar dagvattenanläggning och en utveckling av befintlig natur till ett 
rekreativt område. 
Avtalen ska föreligga senast när detaljplanen vinner laga kraft. 

Köpekontrakt
Kommunal kvartersmark kommer att försäljas till intressenter genom köpekontrakt.
.
Arrendeavtal
Delar av planområdet är upplåtna med arrenderätt. Genomförandet av planen kommer 
att förändra arrendeförhållandena.

Ekonomiska frågor
Elofs Källa AB är exploatör för Solberga 3:1 och kommunen är exploatör för Tings Ene 
1:14. 

Respektive fastighetsägare bekostar utbyggnad av va-nätet inom planområdet. 
Anslutningsavgifter etc. tas ut enligt för varje nätoperatör gällande taxa.
Kapacitetsökning samt förnyelse av befintliga VA nät kan komma att krävas. Åtgärder för 
kapacitetsökning kan komma att medföra omfattande arbete i och utanför planområdet 
i nätet. 

Bygglov och bygganmälan kommer att krävas för ny bebyggelse enligt bestämmelserna 
i Plan- och bygglagen. Avgifterna för bygglov debiteras enligt gällande taxa. Vid 
handläggningen av bygglov kommer även en planavgift att tas ut för de fastigheter som 
inte omfattas av exploateringsavtalet. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder, som är en förutsättning 
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för planens genomförande.
Gemensamhetsanläggningar i anslutning till planområdet ska omprövas, kostnader för 
förrättning fördelas på respektive exploatör.
Allmän plats ska, i den mån det finns önskemål och behov av  att göra detta, 
fastighetsregleras till kommunen.

Utredningar
Med utredningar menas sådana som krävs inför bygglov/byggsamråd. Byggherrarna 
bekostar dessa.

Byggskedet
Respektive byggherre ansvarar för och bekostar eventuell besiktning av grannfastigheter 
innan byggnation påbörjas. Det ligger i byggherrens intresse att vidta åtgärder mot 
byggrelaterade skador.

Geoteknik
Översiktlig geoteknisk utredning visar att grundläggning av byggnader och anläggningar 
till övervägande del kommer att utföras på lera och för övriga ytor i friktionsjord. Tunga 
byggnader eller konstruktioner med stora punktlaster kan erfordra förstärkningsåtgärder.

Dagvatten
I samband med bygglov/byggsamråd kan det med fördel redovisas hur fördröjning av 
dagvatten kommer att ske. Dagvatten från planområdet kommer slutligen att samlas i 
utjämningsmagasin i planområdets mitt omedelbart väster om den gång- och cykelväg 
som löper nord-sydligt genom området. Utjämningsmagasinet ska ge möjlighet att 
kontrollera utflödet till intilliggande naturliga våtmarker för ytterligare rening innan 
dagvatten tillåts passera till kusten. 
Kostnader för anläggandet av dagvattendamm fördelas i exploateringsavtalet.
Dagvattendamm och groddammar m.m. inom våtmarksområdet kräver skötsel för en 
obestämd framtid. Markägaren, som i detta fall blir kommunen, förbinder sig att ansvara 
för skötsel samt att stå för de kostnader som det är förenat med då våtmarksområdet och 
dess invånare är beroende av att en sådan lösning fungerar. 

För planens genomförande ska dispens eller upphävande från strandskyddet sökas så 
snart utformningen av dagvattenlösning är känd och skälen för dispens eller upphävande 
kan formuleras.
I planområdets östra del behöver befintlig dagvattenledning flyttas något väster ut och 
rätas upp. Dagvattenledningen förlängs och ansluts till ett svackdike som kommunen är 
huvudman för.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Nedan beskrivs vilka fastigheter/samfälligheter som berörs av denna planläggning och 
hur. I beskrivningen tas inte den kommunala fastigheten med.
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Solberga 3:1
Mark för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, vilket avser den markyta som 
utgörs av dagvattendamm (E1) samt de omgivande markytor som avgränsas av gångväg 
i öster, söder och sydväst, i norr av hamn och  i nordväst av gata ner till hamn, ska 
överföras till kommunan.
Gemensamhetsanläggningarna som belastar fastigheten Solberga GA:7, GA:3, GA:1 
omprövas och ny mark från fastigheten kommer att ingå.

Solberga GA:7
Anläggningen omprövas så att väg till hamnen inkluderas, Flundregatan förlängs. 
Fastigheten Solberga 3:1 med motionsanläggning och hamn bör vara del i 
gemensamhetsanläggning.

Solberga GA:5
Gemensamhetsanläggningen ska ombildas till att omfatta vägar på allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. Tillkommande väg inom plan, förlängningen av Bergstigen, 
avses att ingå i anläggningen.

Grönområde som utgör allmän platsmark, dike och naturmark mellan gångväg och ny 
bostadsmark på västra sidan, ska återgå till kommunen.  

Gemensamhetsanläggningen omfattar inte den västra sidan av den nya bostadsmarken 
som är i direkt anslutning till mark avsedd för dike. 

Solberga GA:3
Gemensamhetsanläggningen ska ombildas till att omfatta vägar på allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. Tillkommande väg inom planområdet, förlängningen av 
Laxgatan, avses att ingå i anläggningen.

Fastigheter utanför planområdet
Solberga 19:10 och 19:13
Mellan fastigheterna har ny väg planlagts som får till följd att fastigheterna inte längre 
utgör hörntomter

Solberga 19:11 och 19:14
Genom förlängning av Bergsstigen finns inte längre behovet av vändplats. Markområdet 
ges bestämmelsen kvartersmark för bostäder och fastigheterna kan efter överenskommelse 
utökas med motsvarande yta.

Solberga 19:28 och 19:29
Genom att gång- och cykelvägen tas bort mellan fastigheterna och ytan planläggs som 
kvartersmark med bostadsändamål kommer fastigheterna att, efter överenskommelse, 
kunna utökas.
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Solberga 3:100, 3:105 och 3:106
Laxgatan förlängs och ny kvartersmark tillskapas inom den nya planen. Avståndet till 
kvartersmark är cirka 20 meter samt ytterligare 4 meters avstånd från tomtgräns för 
huvudbyggnad.

Tillstånd
Följande tillstånd kan komma att krävas.
• Upphävande av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap 18§ inom område som beskrivs 
på plankartan. 
• Anmälan alt. tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken för anläggande 
av dammar.
• Dispens för markavvattning. 
• Artskyddsdispens. Söks i samband med ansökan om vattenverksamhet.
• Anmälan om samråd enligt MB 12:6. 
• Bygglov enligt PBL
• Ansökan om marklov hos kommunen för avsevärd markhöjning (0,5 meter) inom 
detaljplanelagt område.

Medverkande tjänstepersoner
Kommunledningsförvaltningen 

Alexander Sundstedt
Mark- och exploateringsstrateg
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 61

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2015/36 214 KS

Antagande av detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter, Solberga-
marken

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Solberga 3:1 med flera fastigheter; Solbergamarken.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2019-09-25 § 178 kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen med tillhörande granskningsutlåtanden.

Syftet med en ny detaljplan är att dels möjliggöra bostadsbebyggelse i området 
samt dels att iordningställa ett större våtmarkssystem i den norra delen av planom-
rådet.

För området finns två detaljplaner som delas i fastighetsgränsen mellan Solberga 
3:1 och Tings Ene 1:14. Detaljplanen för fastigheten Tings Ene1:14 fastställdes 
1966. Detaljplanen för Solberga 3:1 fastställdes 1987. Marken, som i det nya detalj-
planeförslaget möjliggörs för Bostadsbebyggelse, är i de gamla planerna planlagd 
för ”park eller plantering med gång och cykelväg”.

Då området ligger i ett strandnära läge, i närhet av våtmarksområde, inom mark där 
geotekniska förhållanden kräver påtagliga insatser och inom område med höga na-
turvärden har detaljplanearbetet krävt att tio olika utredningar upprättats, inklusive 
en miljökonsekvensbeskrivning. Dessa finns med som underlag för beslut.

Inom planområdet ska dagvattendammar och groddammar anläggas. Kostnaden för 
anläggandet av dessa dammar fördelas mellan Fastighetsägarna till Solberga 3:1 
och kommunen. Efter anläggande kommer dammarna dock att kräva skötsel vilket 
bekostas av fastighetsägaren som efter fastighetsregleringar blir kommunen.
Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande 

Beslutsunderlag
Detaljplan med tillhörande handlingar.
Kommunstyrelsens 2019-10-22 § 165 Detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta detaljplanen. 

Per Lublin (ÖP) yrkar på återremiss för att inkludera den strandpromenad som kom-
munfullmäktige 2007-02-26 § 11 beslutade om i detaljplanen.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag 
till beslut och Per Lublins förslag på återremiss.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 61

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordförande ställer att avgöra ärendet på dagens sammanträde mot Per Lublins för-
slag på återremiss. Ordförande finner att kommunfullmäktige avser avgöra ärendet 
på dagens sammanträde. 

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som anser ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som stöder Per Lu-
bins förslag till beslut röstar nej. 

Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 4). Därmed ska 
ärendet avgörs på dagens sammanträde.

Ordförande konstaterar att det finns ett återsående förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservationer
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Planarkitekterna

______________
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                                       Granskningsutlåtande 
Solbergamarken

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

Upprättad 2019-09-09

Datum
Beslut om planuppdrag:2014-12-03

Beslut om samråd:    2017-06-01 

Samrådstid:     2017-06-13 - 2017-08-11

Beslut om granskning:   2018-06-28

 Ny information inkom och granskningen genomfördes inte.

 Handlingarna omarbetades under hösten 2018

Beslut om att upphäva tidigare granskningsbeslut: 2018-12-06

Beslut om granskning på nya handlingar: 2018-12-06

Granskningstid:     2019-01-21 - 2019-02-11

Redogörelse för processen
Planförslaget var under granskningsstiden tillgängligt på kommunens hemsida, på stadshuset samt 
biblioteket i Borgholm.

Annons om granskning infördes i lokaltidningarna Barometern, Östra Småland och Ölandsbladet 
2019-01-19. Granskningshandlingar sändes till sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning. 
Planförslaget remitterades och sändes för kännedom till myndigheter m.fl. enligt utsändningslista.

Inkomna yttranden under granskningstiden presenteras i detta utlåtande.   En del yttranden har 
kortats ner och förekommer i något redigerat skick. All saktext finns dock med. Yttranden i sin hel-
het finns att tillgå på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen har kommenterat yttranden och 
tagit ställning till ändringar. 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE FÖR SOLBERGA 3:1 M.FL.  ”SOLBERGAMARKEN” 
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Sammanfattning
Länsstyrelsen lyfter fråor om strandskydd och miljökvalitetsnormer knutna till dagvattenhantering. 
Majoritet av inkomna synpunkter från enskilda fastighetsägare fokuserar på frågor kring naturvärden och 
geotekniska frågor. Även frågor om tillkommande trafik, buller, utsikt och fastighetsvärde lyfts. 

Naturvärden
Områdets höga naturvärde lyfts i många av yttrandena och det frågas varför kommunen bebygger det sista 
grönområdet mellan Borgholm och Köpingsvik. 

Kommunens uppfattning och politiska ställningstagande är att Borgholm och Köpingsvik ska kunna 
ges möjlighet att växa. Söder om väg 136 är en majoritet av den oexploaterade marken jordbruksmark. 
Jordbruket utgör den största delen av näringslivet på Öland och jorden är mycket bördig. Borgholms 
kommun ser därför positivt på att förtäta redan bebyggda områden och har pekat ut Solbergamarken i en 
fördjupning av översiktsplanen.  
Kommunens bedömning är att planförslaget är utformat på ett sådant sätt att växt- och djurlivet 
fortsättningsvis ska kunna gynnas i området då grönstråk sparas ut, dammar skapas och området närmast 
vattnet görs mer tillgängligt för friluftslivet. Syftet med planen är att möjliggöra för bebyggelse och 
samtidigt iordningställa våtmarksområdet inom norra delen av planområdet. Den tänkta bostadsmarken 
ska hjälpa till att finansiera naturvården.  

Geoteknik
Många är oroade över att markens bärighet skall ändras och orsaka sättningar på befintliga byggnader. En 
fråga som ställs är vem som bär ansvaret och tar kostnaderna om befintliga hus skadas?

Enligt den geotekniska undersöknings om gjorts för området är det möjligt att uppföra byggnader 
om det görs på rätt sätt. Den geotekniska undersökningen betonar att det bara ska grävas där det ska 
placeras bostäder och följs även övriga instruktioner i undersökningen ska det inte bli några problem med 
uppträngande vatten eller förflyttning av jordar då lanskapet är förhållandevis flackt. Men det är viktigt att 
det inför genomförande av byggnation inom planen tas fram mer detaljerade instruktioner. 
Avtal samt planbestämmelser styr så byggnation ska ske på det sätt som utredningarna föreskriver. 

Kommunen har haft kontakt med jurister på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i frågan. Om 
sättningar trots allt skulle uppstå finns ett regelverk som fångar upp det. Det behöver utredas om den 
som bebyggt marken genomfört markarbeten enligt avtal och regler eller  om det är något annat som har 
orsakat sättningarna. 

Trafik och buller 
En del synpunkter berör att dagens gator är för smala för att tåla utökad trafik samt att de inte går att 
bredda. Ökat slitage på vägarna, gatubelysning mm kan innebära en ökad avgift.

Kommunens bedömning är att de tillkommande bostäderna är så få att  befintliga gator är tillräckliga. 
Buller bedöms uppkomma i anslutning till anläggningsskedet men att det därefter inte kommer vara på 
skadliga nivåer. 
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Minskat fastighetsvärde
Boende som idag har utsikt över Kalmarsund är bekymrade  över att fastighetens värde kommer att 
minska. En del anser att dom har rätt att kräva skadestånd för det minskade fastighetsvärdet.

Kommunen förstår att många är bekymrade över den ändrade landskapsbilden. Kommunens uppfattning 
är dock att en enskild fastighetsägare inte äger rätten till sin utsikt. Efter granskning av olika rättsfall kan 
inte kommunen se att det går att kräva skadestånd på grund av de ändringarna som detaljplanen innebär.
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1.     Länsstyrelsen                                                                                                              

MYNDIGHETER OCH REMISSINSTANSER

Strandskydd
Av Länsstyrelsens samrådsyttrande (2017-08-30, 
dnr. 402-4767-17) framgick dels att
planhandlingarna var motstridiga om huruvida 
strandskyddet skulle upphävas i detaljplanen 
eller inte, dels att kommunen inte hade redovisat 
särskilda skäl för att upphäva strandskyddet. 
Synpunkterna kvarstår i huvudsak.

Så som plankartan i granskningshandlingarna 
är utformad har kommunen föreslagit ett 
upphävande av strandskyddet inom hela 
planområdet, det vill säga inte bara inom 
NATUR, utan också inom GATA,
W1 och V. Länsstyrelsen konstaterar att 
kommunen fortfarande inte har redovisat 
särskilda skäl för upphävande av strandskyddet för 
GATA, W1 och V. Vad avser V gör Länsstyrelsen 
dessutom bedömningen att det saknas särskilda 
skäl som är tillämpbara, varför strandskyddet ska 
ligga kvar inom V. Länsstyrelsen saknar dessutom 
en motivering från kommunens sida om varför 
ett upphävande av strandskyddet kan anses 
vara förenligt med strandskyddets två syften; 
att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet. 

Dagvattendammar och groddammar som 
kommunen föreslår inom NATUR förutsätter 
en prövning om vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken innan de kan anläggas. I samband 
med denna prövning prövas även strandskyddet. 
Kommunen ska därför låta strandskyddet ligga 
kvar inom NATUR eftersom denna prövning görs 
av Länsstyrelsen i samband med en anmälan om
vattenverksamhet.

Länsstyrelsen vill i sammanhanget upplysa 
kommunen om att upphävande av strandskydd 
som enbart kommer till uttryck i en 
planbestämmelse och inte särskilt markerats på 
plankartan är en brist enligt 4 kap. 30 § PBL 
(2010:900) som i sig är grund för upphävande av 
en detaljplan, se dom från Mark- och

1. Plankartan uppdateras med bestämmelse
om att strandskydd ska upphävas inom mark 
för GATA och V, inom den nordvästra sidan av 
plankartan. 

2. NATUR lämnas utanför område där 
strandskydd ska upphävas för en senare prövning i 
samband med vattenverksamhet. 

För V ska strandskyddet upphävas då det finns 
byggrätter inom området. Det särskilda skälet som 
då används för motivering är att marken behövs 
för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses 
utanför området.

3. Markområdet för GATA behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området med hänsyn 
till bebyggelse och infrastruktur för att främja 
tätortsutveckling. 

Strandskyddet för W1 ska inte upphävas. 

4. Att upphäva strandskyddet för GATA 
förbättrar tillgängligheten till platsen som redan 
idag är tillgängligt via gångstråk. I och med att 
ett gångstråk finns på platsen idag så bedömer 
kommunen att ett upphävande av strandskyddet 
inte kommer skapa en försämring för växt- och 
djurliv i anknytning till platsen.  

Dagvatten
Dagvattendammen, som den föreslås ligga 
enligt planförslaget, ligger bra i förhållande till 
föreslagen byggnation gällande fall och tekniska 
förutsättningar vid anläggande. Dock är den 
inte långsiktigt klimatanpassad men är skyddad 
mot den havsnivåvariation som kan förekomma 
idag. Enligt vad kommunen kan se med hjälp 
av kartunderlag från SMHI är att det inom en 
ungefärlig 30-års period finns goda möjligheter 
för dagvattendammen att klara av sin uppgift med 
hänsyn till en medelhavsnivåhöjning. Information 
om havsnivåhöjning efter en 30-års period visar att 

Länsstyrelsens synpunkter: Kommunens svar:
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det sannolikt blir svårt för dagvattendammen att, 
i det utpekade läget, kunna uppfylla renande och 
fördröjande funktioner till följd av inträngande 
vatten från sundet. Borgholms kommun är 
medveten om dagvattenfrågans vikt och jobbar 
för att få till ett övergripande sätta att hantera 
dagvatten på. Det bör med stor sannolikhet finnas 
både en klar strategi över hur dagvattenhantering 
ska gå till inom kommunen, tekniska lösningar 
samt ett mycket bättre lagstöd för att styra 
dagvattenhantering på vid den tidpunkt då 
dagvattendammen eventuellt behöver uppgraderas.

Miljökvalitetsnormer
I utredningen, Rapport – geoteknik och dagvatten, 
föreslås en rad olika renande och filtrerande 
funktioner som t.ex. partikelavskiljning och 
syresättning och biologisk aktivitet, utöver den 
utjämnande funktion som dagvattendammen ska 
ha. I kombination med föreslagen placering och 
utformning bedömer kommunen att det finns 
goda förutsättningar för att dagvattendammen ska 
ha en god renande funktion.  

miljööverdomstolen 2019-01-22 (Mål nr. P 
5134–18). 

Sammanfattningsvis ser Länsstyrelsen att 
planförslaget innehåller stora brister med avseende 
på strandskyddet. 
Senast inför planens antagande måste kommunen 
därför:
1. På plankartan särskilt markera var 
strandskyddet ska upphävas
2. Låta strandskyddet ligga kvar inom NATUR 
och V
3. Redovisa särskilda skäl för att upphäva 
strandskyddet inom GATA och W1
4. Motivera varför ett upphävande av 
strandskyddet inom GATA och W1 är förenligt 
med strandskyddets två syften

Miljökvalitetsnormer
Kommunen har på ett bra sätt besvarat flera av de 
frågor som Länsstyrelsen ställde i samrådsskedet
avseende miljökvalitetsnormer för vatten 
och dagvattenhantering. Länsstyrelsen ser 
emellertid att det kvarstår oklarheter kring 
dagvattendammens låglänta placering och 
konstruktion. Senast inför detaljplanens 
antagande måste kommunen därför:
• Klargöra om dagvattendammen kommer att ha 
relevant renande funktion innan dagvattnet når 
föreslagna groddammar och havet?
• Hur dagvattendammen ska klimatanpassas? 
I framtiden bedöms inte bara havsnivåerna att 
stiga, även nederbörden bedöms bli allt kraftigare 
i form av ihållande skyfall. Därför saknar 
Länsstyrelsen ett resonemang om vad som kan 
ske vid kraftiga nederbördsmängder kopplat 
till dagvattendammens föreslagna konstruktion 
(exempelvis höjdsättning och vallar) samt 
dimensionering (bland annat för volymer).

Vid prövning av föreslagna dagvatten- och 
groddammar enligt 11 kap miljöbalken ska även 
de skyddsåtgärder som kommunen specificerat i 
12:6-samrådet uppfyllas avseende placering och 
konstruktion samt koppling till planområdets 
dagvattenhantering, se Länsstyrelsens beslut 
(2016-11- 25, dnr. 525-5026-16). Detta för att 
säkra överlevnad av bland annat långbensgroda 
och salamander. 

Länsstyrelsens synpunkter forts: Kommunens svar forts:
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Länsstyrelsens synpunkter forts.:

Även om det är ambitiöst att kommunen 
har infört en planbestämmelse som villkorar 
startbesked för bostadshus med att anläggning 
för dagvatten måste ha kommit till stånd, så 
saknar denna planbestämmelse lagstöd enligt 
vad som framgår i 4 kap. 14 § PBL. Ett sådant 
villkorande kan bara ske om kommunen inte ska 
vara huvudman för anläggningen. Av plankartan 
framgår det att området med NATUR har 
kommunalt huvudmannaskap.

Kommunens svar forts.:
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Lantmätriets synpunkter:

För plangenomförandet viktiga frågor där 
planen måste förbättras
 
Exploateringsavtal
Konstaderna för omprövning av 
gemensamhetsanläggningarna nämns ej.

Ersättning för minskande av ga
Gemensamhetsanläggningen Solberga ga:5 behöver 
som en följd av planförslaget omprövas och 
omfördelning minskning av de upplåtna områdena 
behöver ske. Enligt 40 a § anläggningslagen ska 
ägaren till den mark som blir av med belastning av 
en ga betala ersättning till de fastigheter som deltar 
i ga:n. I planbeskrivningen nämns inget om dessa 
regler som inte är dispositiva och numera gäller när 
en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning.

Befintlig ledningsrätt
Nuvarande ledningsrätt 0885-1937.1 i nord-
sydligriktning har ej reserverats med u-område. 
Området norr om bla fastigheterna Solberga
19:28-29.

Delar av planen som bör förbättras
Översyn gällande tomt/fastighetsgräns
I planbeskrivningen blandas begreppen tomt/
fastighetsgräns vilket medför en förvirring.

2.     Lantmäteriet                                                                                                               
Kommunens kommentar:

Planbeskrivningen kompletteras med Information 
om att kostnader uppstår i samband med 
omprövning av gemensamhetsanläggningarna. 

Planbeskrivningen kompletteras med Information 
om reglerna och att ersättning ska betalas.  

Den ledning som tas upp i yttrandet bör vara den 
dagvattenledning som idag mynnar ut i ett mindre 
dike som går i nord-sydlig riktning genom delar av 
planområdets sydöstra del. Tanken är att diket ska 
flyttas österut och att dagvattenledningen får en 
ny dragning som då blir inom det u-område som 
skapats på de södra delarna av fastigheterna strax 
norr om Solberga 19:28-29.  

Texterna korrigeras innan antagande

197



9

                                       Granskningsutlåtande 
Solbergamarken

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

3.     Trafikverket                                                                                                                

Trafikverkets synpunkter:

Granskning
Trafikverket har tagit del av granskningshand-
lingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens 
syfte är att möjliggöra för bostadsutveckling. 

Trafikverkets synpunkter
Eftersom planförslaget inte direkt berör någon 
statlig infrastruktur och de anslutningar på 
väg 136 som leder mot planområdet bedöms 
ha kapacitet för planerad bebyggelse har Tra-
fikverket inga synpunkter på planförslaget.
Planförslaget lämnas utan erinran från Tra-
fikverket.
 
Övrigt
Vid samråd för rubricerad detaljplan lämnade 
Trafikverket noteringen att exploatören ska be-
kosta eventuella behov av ombyggnader av väg 
136, noteringen kvarstår.

Kommunens kommentar:

Synpunkten noteras

4.     Borgholms Energi (BEAB)                                                                                             
BEABS synpunkter:

Plankarta
Där vi har ledningar, beskrivs som a1 men inte 
u1?
Ska den nya bräddpunkten beskrivas som tek-
nisk anläggning? Se karta.
 
Planbeskrivning
I stycket Vatten & Avlopp står det att det finns 
dagvattenledningar i Gäddstigen, finns bara
vatten & spill idag. Förslag att vi tittar lite på 
texten här tillsammans.
Den tryckledning som går från pumphus och 
söderut i gäddstigen är mycket tryckkänslig, 
fr.a. för all schakt i närhet.
Det beskrivs att dagvatten kan avledas med 
ledningar från gator, vi anser att flacka diken 
är att föredra med tanke på närhet till damm 
och områdets lutning.
För Dagvattendammen bör det beskrivas att 
det krävs underhåll, också hur tillgänglighet 
för underhållsmaskiner planeras.

Kommunens kommentar:

De ledningar som är belägna inom kvarter-
smark har belagts med u-område, övriga led-
ningar i området ligger på allmän platsmark 
där markreservat inte är nödvändigt eftersom 
allmännyttiga ändamål generellt sett alltid är 
förenligt med en allmän plats.

Plankartan förtydligas med ett E-område i nor-
ra delen av planområdet för att möjliggöra för 
en bräddningspunkt. 

Texten i planbeskrivningen förtydligas i enlig-
het med synpunkterna gällande avsaknad av 
dagvattenledning i Gäddstigen, tryckkänsliga 
ledningar, att flacka diken är att föredra fram-
för ledningar vid avledning av dagvatten, finan-
siering av dagvattendam och dess skötsel, all-
männa rekommendationer om dagvatten och 
att lukt kan spridas från pumphuset. 
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BEABS synpunkter:

Allmän rekommendation, dagvatten fastig-
het kan efter fördröjning och renande åtgär-
der med fördel lagras i nedgrävd tank med 
bräddning mot avledande teknik. Syftet är då 
att fastigheter har en möjlighet att återvinna 
dagvattnet för bevattning eller dylika praktiska 
vatten besparande åtgärder.
Vi har nämnt att det kan förekomma lukt från 
pumpstation, men det finns bara beskrivet att 
det kan förekomma lukt vid bräddning. Bero-
ende på belastning/flöden/vind etc. kan det fö-
rekomma lukt runt stationen.

Samrådsredogörelse
Brandposter, står att synpunkter tas vidare till 
BEAB, det är inte huvudmannens ansvar att
tillgodose att brandposter finns i området. Det 
är kommunens ansvar att beställa detta av
huvudmannen.

Genomförandebeskrivning
Ekonomiska frågor
Kapacitetsökning samt förnyelse av befintligt 
VA nät kan komma att krävas. Åtgärder för
kapacitetsökning kan komma att medföra om-
fattande arbete i och utanför planområdet i 
nätet.

Kommunens kommentar:

Planbeskrivningen förtydligas också med infor-
mation om vad som gäller med brandposter. En 
ny brandpost kommer att behövas inom områ-
det och kommunen måste se till att ett anläg-
gande säkerställs med BEAB som huvudman.  
Förtydligande om att åtgärder, så som kapaci-
tetsökning och förnyelse av befintligt VA-nät, 
kan komma att krävas och att det kan medföra 
omfattande arbete i nätet i och utanför plan-
området läggs också till i planbeskrivningen.  
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Räddningstjänstens synpunkter:

Räddningstjänsten har mottagit handlingar i 
rubricerat ärende och har följande att erinra:

Det kan konstateras att man i Samrådsre-
dogörelsen angett att man fört vidare rädd-
ningstjänstens synpunkter gällande behovet 
av brandpostsystem till BEAB. I planbeskriv-
ningen framgår dock inte hur detta kommer 
genomföras. Kommunen ansvarar enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor för att be-
hovet av brandvattenförsörjning tillgodoses. 
Hur detta finansieras och kommer till stånd 
(ordnas av kommunen/kommunalt
bolag/annan lösning) bör inte vara ett hin-
der för att i planbeskrivningen redogöra för 
lösningen, på samma sätt som man redogör 
för övrigt vatten och avlopp, dagvatten mm. 
Räddningstjänsten anser därför att brand-
vattenförsörjningen ska tas upp i planbeskriv-
ningen.

Detta har även påpekats i andra tidigare ären-
den som remitterats till räddningstjänsten, 
utan framgång. Räddningstjänsten förutsätter 
att brandvattenförsörjning kommer behandlas 
i dettaoch framtida detaljplaneärenden.

Kommunens kommentar:

Inom planområet finns idag ingen brandpost, 
närmsta brandpost finns vid Rödstensgatan 
strax öster om planområdet. Vid samtal med 
BEAB bedömdes det som lämpligt att placera 
en ny brandpost i anslutning till pumpstatio-
nen som ligger centralt i området. 
Kommunen beställer anläggandet av brandpost 
och BEAB som huvudman utför själva anläg-
gandet. 
Planbeskrivningen kompletteras med informa-
tion om brandvattenförsörjning. 

5.     Räddningstjänsten                                                                                                               
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FÖRENINGAR

6.     Solberga nr 2 Samfällighetsförening                                                                                                    

Samfällighetsens synpunkter:

1. Vi vidhåller i alla delar tidigare inskickade 
synpunkter, som vi skickat in i föregående 
skedet, samråd, som handlar om denna plan.

2. Vi vill härmed göra ett tillägg vid denna 
granskning. 

Exploatören av markområdet skall under-
hålla och åtgärda slitage på alla tillfartsvägar 
till tomtområdet, som dessutom varje år skall 
besiktigas med representant från exploatören 
och respektive tillfartsvägars vägsamfällig-
heter, för att stämma av vilken insats som 
exploatören skall vidtaga i underhåll och re-
parationer, varje år tills sista tomten på om-
rådet är bebyggd. Kostnad för detta skall helt 
belasta exploatören. 

Dessutom skall tillfartsvägarna enligt ovan 
hållas rena från lera och grus, så snart någon 
transport har orsakat denna olägenhet, fram 
tills sista tomten är bebyggd. Transporter av 
schakt- samt grävmaskiner och övriga last-
bilar med material och entreprenadmaskiner 
som väger över 4 ton skall ej ske under tjäl-
lossning från den 20 februari – 30 april. 

Tillägg till synpunkt ovan
Kommunen tillhanda 2019-02-11

Härmed inkommer vi i Solberga nr 2 Sam-
fällighetsförening, med ytterligare synpunk-
ter vid granskningen. Se bifogade bild som 
visar de två anslutningsvägar som vi föror-
dar. Det syns tydligt på denna flygbild att det 
går utmärkt att ansluta en väg från söder som 
försörjer hälften av tomterna och en väg som 
går via Laxvägen som försörjer hälften av 
tomterna väster ifrån.
Detta är var vi förordar.

Kommunens kommentar:

1. Kommunen står fast vid sina svar som läm-
nades vid samrådsskedet. Delar av de inkomna 
synpunkterna från samrådet har tillgodosetts 
och är därför heller inte möjliga att ta ställning 
till ännu en gång. 

2. Frågan hanteras inte i detaljplanen utan får 
hanteras vid planens genomförande. 

Tillfart söder ifrån prövades i samrådsskedet 
med enorma protester som följd. Kommunen 
tog till sig protesterna och drog om vägen för 
att få bort möjligheten till rundkörning. Den 
nya vägdragningen möjliggör effektivare mar-
kutnyttjande och begränsar påverkan på om-
kringliggande bebyggelse. 
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7.     Solberga 19A Samfällighetsförening                                                                                        

Samfällighetsens synpunkter:

Vår samfällighetsförening Solberga 19A re-
presenterar totalt 19 fastigheter i områ-
det, vilka på olika sätt berörs negativt av 
det förslag som kommunen har presente-
rat. På uppdrag av medlemmarna vill vi här-
med framföra våra synpunkter på förslaget. 

Eftersom kommunen i det stora hela inte för-
ändrat förslaget efter genomfört samrådsför-
farande, måste vi här återupprepa vår tidigare 
framförda syn på förslaget i stort. Det bör i sin 
nuvarande utformning inte alls genomföras. 
Trots att kommunen dessutom själv pekat på 
stora svårigheter att bygga i området, med hän-
syn till markförhållanden och negativa natur-
konsekvenser för djur- och fågelliv i området, 
har man valt att gå vidare mot ny detaljpla-
nering. Detta är inte att visa respekt för kom-
muninnevånarnas synpunkter utan ett respekt-
löst myndighetsutövande. Att trots de massiva 
protester som framkom i samrådsförfarandet 
ändå insistera på att bygga bort den sista lilla 
skogen mellan Köpingsvik och Borgholm (den 
del av förslaget som återfinns i områdets östra 
del), är inte rätt och riktigt.

Vad gäller den föreslagna användningen av 
Rödstensgatan som till- och utfartsled från 
väg 136 samt därefter Bergstigen västerut, som 
matargata in mot det planerade nya området, 
finner vi anledning att peka på en rad negativa 
konsekvenser:
För det första befarar vi ökad trafik i såväl be-
fintliga som planerade områden om nuvarande 
planförslag genomförs. Uppemot 40 fastighe-
ter som gränsar till Rödstensgatan, Stenstigen 
och Bergstigen riskera att drabbas av mycket 
hårdare trafik och belastning, även under en 
längre tid inför och under en eventuell byggna-
tion i skogspartiet. Dessutom kan man befara 
att okynneskörning uppstår. Allt detta är högst 
oönskat, eftersom vi pratar om ett till huvud-
delen sommarstugebebyggt område, inom vil-
ket vägarna huvudsakligen nyttjas av gående 

Kommunens kommentar:

Mellan samråd och granskning gjordes stora 
förändringar, framförallt vad gäller vägdrag-
ningen, som också var den största orsaken till 
de många synpunkter som kom in. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del.

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden.

Kommunen gör bedömningen att den till-
kommande trafiken är hanterbar för området 
då endast ca 11 ny fastigheter kommer att till-
komma inom den östra delen av planområdet. 
Sommartid är det mycket trafik runt och förbi 
Köpingsvik men bedömningen är att den tra-
fikökning som tillkommer i och med de nya 
bostäderna inte kommer förvärra de problem 
som redan finns kring väg 136 idag.    

Höjdmässigt följer detaljplaneförslaget den om-
givande bebyggelsen men är något mer generös 
vad gäller byggnadsytan på marken. Planförsla-
get ska skapa möjlighet för permanentboende 
men kommunen kan i slutändan inte styra om 
en bostad används permanent eller som fritids-
hus. 

Trafik leds in väster- och österifrån. I samråds-
skedet prövades att leda in trafik söderifrån 
men med stora protester som följd. Kommu-
nen valde att tillmötesgå protesterna och göra 
en ny vägdragning inför granskningsskedet.
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och cyklande i alla åldrar, och endast i mindre 
utsträckning av biltrafik. Inte minst för barn 
& äldre i området skulle förändringen betyda 
en otryggare miljö.

Vi känner fortsatt en bestämd oro för att Sol-
berga 19A:s uppskattade sommarstugekarak-
tär kommer att påverkas negativt. Vårt om-
råde har smala grusvägar som inte är byggda 
för varken mötande trafik eller den tilltänkta 
ökade året-runt-belastningen. Att göra om 
Rödstensgatans södra del till Bergstigen samt 
därefter Bergstigen västerut till asfaltvägar, 
med belysningsstolpar och annan infrastruk-
tur, samt inte minst beaktat den smala bred-
den på vägarna mellan kringliggande fastig-
heter, inkräktar abrupt på områdets karaktär 
och kommer tveklöst att minska områdets 
attraktion.

Våra låga hus smälter väl in i naturen, som 
är rik på enbuskar och annan grönska. Att 
genom en förlängning av Bergstigen västerut 
koppla samman detta sommarstugeområde 
med det nya områdets, av kommunen före-
slagna, året-runt-bebyggelse (och därtill hö-
rande gatutyp mm) vore att skapa ett högst 
olämpligt stilbrott.

I det föreslagna områdets västra del finns det 
redan en väg- och infrastruktur inrättad för 
permanent boende. Med daghem i området 
och ett betydligt antal större och delvis as-
falterade vägar, och med föreslagna sådana i 
sträckning österut. Skulle detaljplanen trots 
allt komma att förändras menar vi att till- och 
utfarter till vår del av området borde komma 
därifrån. Västerifrån. Inte söderifrån från väg 
136 och rakt in i vårt sommarstugeområde.
Vi menar att detta skulle fungera för alla be-
rörda, såväl idag varande som nytillkomman-
de fastigheter.

Samfällighetsens synpunkter:
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8.     Solbergaområdets Samfällighetsförening                                                                                              

Samfällighetsens synpunkter:

Snittbild på mark och byggnader
Vi anser fortfarande att det skall göras en 
snittbild som visar hur höjden för de nya hu-
sen jämfört med de befintliga husen kommer 
att se ut. Kommentaren i samrådsredogörel-
sen är följande: ”Snittbild redovisa inte i plan-
handlingarna då den kan vara missvisande då 
ett slutligt förslag på byggnation inte finns”.
Vad som anges i planbeskrivningen är att läg-
sta grundläggningsnivån är 2,8 meter över 
nollplanet och att högsta nockhöjd är 5 meter.
Med dessa uppgifter borde det inte vara svårt 
att göra upp en relevant snittbild med de pla-
nerade husen och de befintliga husen som lig-
ger närmast planområdet.

Tillfartsväg till teknisk anläggning (E): 
I detaljbeskrivningen står det inte vilken väg 
Borgholms Energi skall köra med sina bilar/
lastbilar till pumpstationen samt var de skall 
parkera sina fordon under besöken. Eftersom 
närområdet till pumpstationen består av gång 
och cykelvägar och kommer att bli mer tät-
befolkat så bör dessa bilar kunna köras och 
parkeras på ett säkert sätt.

Förändring av markförhållanden och vattenflö-
den
Solbergaområdets Samfällighetsförening vill 
försäkra sig om att det inte blir mer koncen-
trerade översvämningar inom vår samfällighet 
eller i det föreslagna området.
Vi vill också försäkra oss om att avrinningen 
inte ökar med risk att marken på våra fastig-
heter torkar ut och ursprungs växtlighet (t.ex. 
enar, etc) kommer att vissna.

Mark mellan det nya området och Solbergaom-
rådets Samfällighetsförening
På planritningen som bifogades samrådsun-
derlaget 2017 sammanföll gränsen för det nya 
området med tomtgränserna för fastigheterna 
3:78, 3:79, 3:80, 3:81 och 3:82. På planrit-
ningen som bifogats detaljplanen 2019 så har 

Kommunens kommentar:

Sektionsritning sett i östlig riktning, se översik-
tig bild för att se var sektionen är tagen. Grå-
färgad yta är befintlig mark och orangefärgad 
yta är den del som eventuellt ska fyllas upp för 
att nå lägsta grundläggningsnivå på 2,8 meter. 
Högsta höjd på eventuell utfyllnad är ca 1,12 
meter. Sektionsbilden är endast en illustration 
och höjdmåtten är ungefärliga. Samtliga mått 
angivna i meter. Se sektionsritning i slutet av 
svaret.  

I dagsläget tar sig Borgholms Energi till pump-
stationen via Gäddvägens förlängning norr ut, 
det kommer de även att göra i fortsättningen. 
Parkeringsmöjlighet kan skapas runt eller inom 
den östra ytan som är markerad med ett E.

I samrådsredogörelsen svarar ansvariga för un-
dersökningar av geoteknik och dagvatten att 
den befintliga bebyggelsen inte påverkas nämn-
värt om dränering och avvattning utförs enligt 
rekommendationer i dokumentet ”Rapport – 
Geoteknik och dagvatten”.

Då vägdragningen i planförslaget ändrades 
inför granskning togs marken bort ur planen. 
Marken kommer vid detaljplanens genomför-
ande att övergå i kommunalt ägande och kom-
munen kommer att vara ansvariga för skötsel.

205



17

                                       Granskningsutlåtande 
Solbergamarken

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

gränsen dragits längre norr ut.
Vem kommer att äga och ha ansvar för den 
mark som kommer att finnas mellan ovan an-
givna fastigheter och det nya området?

Samfällighetens synpunkter:
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9.     Soluddens Samfällighetsförening                                                                                              

Samfällighetens synpunkter:

Synpunkter Solberga GA:7, ny detaljplan för 
Solberga 3:1 m.fl.

Enligt anläggningsbeslut H2B 942078 daterat 
1994-08-03 och 1994-09-16 av Lantmäteriet 
så har Soluddens Samfällighetsförening ansvar 
för gemensamhetsanläggningen där Flundre-
gatan ingår. Det innebär att föreningen skall 
ansvara för utförande, drift och underhåll av 
vägar och grönområden i gemensamhetsan-
läggningen. Detta yttrande representerar såväl 
samfälligheten som helhet, som fastighetsä-
garna på Flundregatan.

Flundregatan tillåter inte motordrivna fordon 
för annat än behörig trafik till boende på ga-
tan. Gatan, som är en enskild väg, erhåller var-
ken statliga eller kommunala bidrag, avslutas 
med en mindre vändplats och en låsbar grind.
Gatan, som idag är en grusväg utan belysning 
och så ska förbli, har ingen parkering som det
felaktigt står på sidan 26 i planbeskrivningen.
Samfälligheten har inget behov av en förläng-
ning av Flundregatan efter grinden.

Förlängningen kommer att medföra en vä-
sentligt ökad biltrafik in i våtmarksområ-
det. Den ökade trafiken skulle påverka såväl 
skyddsvärda arter som friluftsliv negativt. 
Dessa synpunkter synes samstämmiga med 
kommunens: ”Området har fortsatt betydelse 
som rekreationsområde, men inga nya gång- 
och cykelvägar eller stigar anläggs i området. 
I dagsläget passerar många människor genom 
området via de nu tillgängliga gång- och cy-
kelvägarna. Dessa utgör en viktig länk mellan 
Borgholm och Köpingsvik, samt möjliggör re-
kreation och friluftsliv i framförallt norra
delen av området även i nollalternativet.”

Fast bom nedanför vändplatsen. Därefter 
gång-cykelväg som naturligt inslag. Alltså ing-
en P-plats. En parkering nedanför vändplatsen 
där Flundregatan slutar skulle även innebära 

Kommunens kommentar:

Parkeringen på sidan 26 i planbeskrivningen 
syftar på den parkering som ligger vid tennis-
banan i västra delen av planområdet.
Detaljplanen möjliggör en parkering i slutet 
av Flundregatan och tanken är att det ska öka 
tillgängligheten till hamnen. En bestämmelse i 
kartan behöver dock inte genomföras. En de-
taljplan är kostsam att ta fram och bör vara så 
långlivad som möjligt, det är därför lämpligt att 
möjliggöra för ändamål som skulle kunna dyka 
upp i framtiden även om det kan vara så att de 
aldrig genomförs överhuvudtaget.

Exploateringen avser byggnader. 

Vägen från pumpstationen är en gång- och cy-
kelväg och är inte avsedd för biltrafik mer än 
för Borgholm Energis servicefordon. 

Rundkörning är inte tillåten idag då det är 
gång- och cykelbana i den norra delen av om-
rådet och detaljplanen möjliggör inget sådant.
Detaljplanen möjliggör för en breddning av vä-
gen ner till hamnen så att de som använder den 
får bättre tillgänglighet. Kommunen har ingen 
intention att själva genomföra en breddning 
utav vägen utan har bara skapat möjligheten att 
göra det. 
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Samfällighetens synpunkter:

att området kommer att locka motorfordon att 
använda gatan och således skulle ett ökat slitage 
bli följden och vem skall då underhålla gatan 
och vem skall anlägga och underhålla parke-
ringen?

Parkeringen ligger i direkt anslutning till diken 
och planerade dammar där kommunen har på-
visat förekomst av flera skyddsvärda arter (t.ex. 
långbensgroda och vattensalamander).
Parkeringsplatsen skulle kontaminera omgi-
vande diken och dammar med oljerester, gum-
mirester, hydraulolja m.m. Föroreningarna 
skulle gå rakt ut i den naturliga våtmarken. Då 
det dessutom regelbundet sker översvämningar 
över den tilltänkta parkeringen så skulle detta 
ytterligare förorena enligt ovan.

Rekommendationerna i Risk och Sårbarhets-
analysen (DHI, 2014) anger att ingen exploate-
ring bör ske närmare än 150 m från strandlin-
jen samt att ingen exploatering rekommenderas 
under en nivå på 3 meter. Exploateringen för 
anläggning av parkeringsplats är klart och enty-
digt olämplig då nivån ligger på ca 0.5 - 1.0 m 
samt inom 150 m från strandlinjen. 

Vägen från pumpstationen till hamnen är kom-
munal och ger såväl områdets boende och
allmänheten tillträde till hamnområdet med 
bil. Anläggning av parkering och förlängning 
av Flundregatan begränsar gång- och cykel-
möjligheter till hamn och strandområdet till 
förmån för biltrafik och möjligheter till rund-
körning i området. Ökad trafik i området 
missgynnar områdets biologiska mångfald och 
skyddsvärda arter. Förslaget är således direkt 
kontraproduktivt kommunens övergripande 
syfte: ”Marken närmast vattnet iordningställs 
med ett våtmarkssystem. Det nya våtmarksom-
rådet planeras bli en attraktiv parkmiljö” (Plan-
beskrivningen sid 4)
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Vi yrkar att
• Gemensamhetsanläggningen GA:7 ej om-

prövas utan behålls i enlighet med nu gäl-
lande anläggningsbeslut.

• Promenad- och cykelstigen i Flundregatans 
förlängning ej byggs ut, utan förblir i sitt 
nuvarande skick.

• Parkeringsplats i anslutning till Flundrega-
tan ska utgå ur detaljplanen.

• Kommunen tydligt beskriver vilka konse-
kvenser planförslaget innebär för befintliga 
fastighetsägare på Flundregatan enligt (4 
kap 33 § i PBL).

Samfällighetens synpunkter:
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10. Fastighetsägare till Solberga 3:79                                                                                 

Kommunen har med stöd av utredningarna 
gjort bedömningen att marken är lämplig att 
bebygga och har därmed tagit planen vidare i 
planprocessen.

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden. 

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred
Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten”. 

Kostnaden för anläggande landar på de som ska 
utveckla området. I och med att marken inom 
planområdet består av både kommunal och 

xxxxxx xxxxxxx med familj, ägare till Sol-
berga 3:79 sedan ett par år tillbaka då vi tog 
över huset av mina föräldrar xxxxxx och xxx 
xxxxxxxx som haft huset sedan det byggdes 
i slutet av 70-talet. Undertecknad har varit i 
huset på Mörtstigen varje år under de ca 40 år 
som huset funnits. Jag har sett området Sol-
bergamarken i alla tänkbara väderförhållan-
den – då solen har färgat de flesta enar bruna 
men också då det regnat mycket och de flesta 
tomter stått i vatten. För vatten har detta om-
råde inte lidit brist på då det finns en källa på 
alvaret som rinner ner genom Solberga samt 
den våtmark som Solbergamarken består av. 

Jag känner oro inför det som föreslås i den 
granskning om Solbergamarken som nu är 
på remiss. Jag är enig med Solsidans intres-
seförening och i Solbergaområdets samfäl-
lighetsförening som vi är medlemmar i. De 
lyfter särskilt fram den våtmark som större 
delen av Solbergamarken består av. Det är 
stora ingrepp som måste göras för att det ska 
vara möjligt att anlägga tomter och bebygga 
området. Jag har även tagit del av synpunk-
terna från xxx xxxx som bor i fastighet 19:19 
och som tagit upp grönområdet som borde 
omhändertas, de geologiska förhållandena, 
marknivåerna som måste höjas, kostnader 
som bör bli skyhöga för att ändra området 
och att vi inte har sett några bilder hur be-
fintlig bebyggelse kommer att se ut om detta 
genomförs. Vi vill se bättre granskningar.

GRANNAR/NÄRBOENDE 

Fastighetsägarens synpunkter: Kommunens kommentar:
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privat mark så kommer ett exploateringsavtal 
upprättas och i detta så fastställs bland annat 
vem som ska betala för vad t.ex. anläggande av 
dagvattendamm.

Kommunen reglerar genom en detaljplan 
många olika saker inom en fastighet, bland 
annat storlek på byggnader och placering av 
byggnader. Hur framtida byggnader få se ut 
är något som inte är så vanligt att reglera i en 
detaljplan om det inte rör sig om byggnation 
inom områden där det t.ex. redan finns en 
tydlig karaktär på det som är byggt och det 
nya bör förhålla sig till den karaktären. I Sol-
bergaområdet, som är ett blandat område med 
både fritidshus och permanentboenden finns 
en stor spridning gällande karaktär på bygg-
naderna och det är svårt att hitta ett tydligt 
mönster att följa vilket gör att kommunen 
inte sätter några utformningsbestämmelser på 
plankartan.  I bygglovskedet kommer utform-
ning av byggnader att hanteras. 

Kommunens kommentar:
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11. Fastighetsägare till Solberga 3:80                                                                                  
Kommunens kommentar:

- Varje art behöver sin speciella yta och det är 
svårt att ge ett specifikt svar. Men planen har 
tagit hänsyn till spridningsstråk genom att 
använda sig av det som står i utredningsmate-
rialet. I öster nybildas ett dike som ska fung-
era för grod- och kräldjur och längs gång och 
promenadstråk ska gräs hållas kortklippt för 
att möjliggöra spridning av växter. Endast två 
mindre ingrepp ska göras i områdets stenmu-
rar. Ett i söder för att binda ihop en gångstig 
mellan de båda bostadsområdena och ett föra 
att tillgodose tillfart för underhållsfordon till 
dagvattendammen,  men i övrigt lämnas sten-
murar i området orörda så de kan fungera som 
hemvist för olika djur, exempelvis orm. Kom-
munen kan inte styra hur naturlivet sprider sig 
men kan skapa förutsättningar och möjligheter 
för att hjälpa till. 
Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden.

- Radon avhandlas i rapporten om geoteknik 
och dagvatten och omfattar endast planområ-
det. Ingen mätning av markradon har kunnat 
göras på grund av ytligt grundvatten men då 
det förekommer skiffer i området som gene-
rellt betraktas som en radonhaltig bergart re-
kommenderas att marken inom planområdet 
betraktas som högradonmark där radonsäker 
grundläggning utförs. 

- Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 

Fastighetsägarens synpunkter:

Översänder härmed mina synpunkter på 
granskningshandlingen för Detaljplan Sol-
bergamarken dnr. 2015-231.

Jag anser, att flera problem som framkom-
mer i utredningen, inte beaktats full ut. Jag 
känner oro för att vissa problem tolkas väl 
lättvindigt och till förmån för detaljplanen, 
t.ex.frågor som rör radon, havsnivån på sikt, 
bräddning, dagvatten, avlopp, fridlysta väx-
ter och djur, vägbyggen, bortforsling av ler-
skikt och utfyllnad därefter etc. Jag saknar en 
samlad och tydlig konsekvensanalys av vad 
en nybyggnation skulle innebära för redan 
befintlig bebyggelse och för planerad bebyg-
gelse i dag och de närmaste åren (ca 5-10 
år!). Ytterligare några frågor följer nedan

- Vad är ett lagom grönområde/grönsläpp 
för fridlysta växter och djur, t.ex. orkidéer, 
vattensalamander, långbensgrodan, hassel-
snok etc.? Hur får man grodorna att använda 
tunnlar under en tidvis mycket trafikerad väg 
(väg 136)? Skyltning!!!

- Risken för ökad radonhalt i hela området 
(även inom befintlig bebyggelse) är stor, när 
man börjar gräva och förändra lerskiktet i 
jorden, enl. utredningen. Radon medför can-
cerrisk! Hur ska detta lösas?

- Det är i dag välkänt, att havsnivån stiger 
snabbare än man tidigare trott. Vid senaste 
stormen gick vattnnivån ända upp till pump-
huset, vilket dokumenterats på foton. Även 
om Länsstyrelsens nuvarande riktlinjer följs 
på marginalen i utredningen är översväm-
ningsrisken stor för oss alla i området. Dess-
utom rubbas jordlagret, som ska ta emot och 
stå emot allt detta, vid bebyggelse.

- Problemen med bräddning, dagvatten och 
avlopp, ska tydligen lösas efter hand och 
förutsätter att våtmarkerna anläggs. Det har 
hänt att avloppsvatten runnit ut i detta områ
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de med dålig lukt och andra olägenheter som 
följd. Ska anläggningen av våtmarker också 
lösas efter hand? Det här är en stor fråga, 
som även får konsekvenser för oss kringbo-
ende. Hur ska detta egentligen lösas? Flyttas 
problemet bara till en annan plats? Jag hade 
förväntat mig ett tydligare resonemang här 
och känner stor oro för följderna av dessa 
genomgripande förändringar. Våtmarker och
byggnation är två frågor, som enligt utred-
ningarna är beroende av varandra. Snudd på 
cirkelresonemang. Vad gäller? Vem tar an-
svar? Vad kommer först?

- Marken i området är mycket våt/sank. Jag 
ställer återigen frågan: Hur kommer en ev. 
byggnation att påverka kringliggande tomter 
och byggnader: grävning, bortforsling av ler-
jord och höjning av ny tomtmark? Får jag ett 
dike med vatten framför min tomt, med risk 
för att även min tomt och fastighet fukt/vat-
tenskadas? Detta är en viktig fråga för mig, 
men garanskningshandlingen tar lätt på det: 
Frågan ska utredas, när/om skadan redan 
skett! Detta borde undersökas och garante-
ras från början och eventuella åtgärder vid-
tas omgående: Risken är stor och kommunen 
borde ta ett större ansvar i detta skede av ut-
redandet!
 
I garanskningshandlingen har kommunen 
inte beaktat eller analyserat de olägenheter, 
som en ev. byggnation kommer att innebära 
för oss som bor i fastigheterna runt omkring.

- Granskningshandlingen omfattar fast nybe-
byggelse ( se storleken på tomter och hus!) 
inom ett fritidsområde, som är ett rekrea-
tionsområde för oss som äger hus och bor 
där. Vi är många!I stället för att njuta av ett 
grönområde för oss och flera andra med na-
tur, växter, djur, frisk luft, ljus och läkande 
utsikt, tvingar kommunen oss nu att under 
oöverskådlig tid framöver bo granne med/in-
vid en byggarbetsplats: vägarbeten, schakt-
ning , utfyllnad, byggarbeten, tung trafik, 
buller, damm och dålig luft. Min fastighet 

kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred. 

- Möjlighet för bräddning är något som alltid 
måste finnas och sker endast ett par gånger 
per år. Vid kraftiga skyfall eller vid stopp i av-
loppsledningar måste det gå att kunna tömma 
systemet så att avloppsvatten inte tränger upp 
i boendes källare och orsakar stora skador. I 
planbeskrivningen står att lukt och visuellt 
synbara spår till följd av bräddningen, som i 
dag sker via fem brunnar längs med den gång-
väg som går norr ut genom mitten av områ-
det, på kort sikt ska lösas genom ledas ut i en 
uppsamlingsdamm ute vid strandkanten. De 
fem brunnarna kommer att sättas igen och det 
kommer endast finnas ett utlopp som alltså 
kommer mynna ut i en uppsamlingsdamm. 
Lösningen kräver inte ett anläggande av våt-
mark. På längre sikt måste avloppsledningarna 
ersättas med nya då nätet idag är underdimen-
sionerat och belastningen på reningsverket i 
Borgholm är för stort, men en möjlighet till 
bräddning måste alltid finnas. 
Dagvattendammar och groddammar kommer 
att anläggas innan bostäderna då dagvatten 
från den nya byggnationen måste samlas upp 
någonstans. Våtmarksområdena kommer att 
upprustas efter hand. Den som äger mar-
ken kommer vara ansvarig för anläggandet av 
dammar och finansieringen delas upp via ett 
exploateringsavtal mellan de inblandade fast-
ighetsägarna.

Fastighetsägarens synpunkter: Kommunens kommentar:
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ligger granne med denna byggarbetsplats och 
en sådan fritid och semester vill jag och min 
familj inte ha! Det var inte därför vi investe-
rade i en fastighet på Öland! Vi har trivts på 
Öland och har gynnat Öland under 20 år och
tycker att vi är värda något bättre än detta!

- Handlingen berör i förbigående befintliga 
vägsamfälligheter, som har flera år på nacken 
med stadgar och investeringar. Man kan inte 
bara möblera om och dessutom blanda ihop 
fastboenden och fritidsboenden! Här efter-
lyser jag en diskussion om föroch nackdelar 
med olika alternativ, vilka problem som kan 
uppstå och hur de skulle kunna lösas.

- I handlingen diskuteras inte heller de frågor 
och problem, som kan uppstå, när det gäller 
hamnen inom området. Hamnanläggningen 
ägs av Solberga Hamnförening, som satsat 
betydande summor för att få den i det skick 
som den är i dag. Föreningen äger också den 
friggebod, som finns i anslutning till ham-
nen, och har ansvaret för anläggningen. För-
eningen arrenderar marken av markägarna. 
Arrendet går ut om ca 15 år. En förlängning 
av arrendet har diskuterats.

- Slutligen måste jag betona, att vi som re-
dan äger fritidshus inom området, kommer 
att förlora ett rekreationsområde, en vacker 
utsikt och ett åtråvärt läge. På sikt minskar 
en nybyggnation och en byggperiod värdet 
på våra fastigheter. Även om det inte betyder 
något juridiskt enl. kommunens utredning, 
så betyder det mycket för oss som även vi 
på olika sätt bidrar till Borgholms kommuns 
ekonomi, anseende etc. Större respekt för oss 
fritidsboende i området efterlyser jag! Vi är 
osynliga i granskningshandlingen!

Om detaljplanen trots alla inkomna synpunk-
ter genomförs, tycker jag, att den diskussion
som tidigare förts återupptas nämligen, att ge 
fastigheterna Solberga 3:78, 3:79, 3:80 och 
3:81 möjlighet att expandera norrut, så att 
tomtgränsen där blir samma som för fastig-

- Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten”. Dock måste 
mer detaljerade handlingar och beskrivningar 
tas fram före själva anläggandet.   

- Vid eventuellt genomförande av detaljplanen 
kommer det i det initiala byggskedet uppstå en 
del buller men det kommer vara under en be-
gränsad tid. 

- Kommunen har inte laglig möjlighet att skilja 
fastboende från fritidhusboende och har ingen 
som helst avsikt att göra så heller då vi jobbar 
med likabehandling av kommunens invånare. 
Ny boende i området ska ansluta sig till och 
ekonomiskt bidra till den vägförening vars vä-
gar används. 

- Kommunen har i detaljplanen utökat möjlig-
heterna för de som använder hamnen att bygga 
fler byggnader inom viss del av hamnområdet 
samt utökat uppställningsytan för båtar på 
land. Arrendefrågan är inget som behandlas 
i detaljplanen utan får tas med kommunens 
mark- och exploateringsenhet. 

- Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också 
att iordningställa ett våtmarksområde inom 
områdets norra del. Tanken är att bostadsmar-
ken ska finansiera ett främjande av våtmarks-
området inom planområdets norra del.

Samtliga fastigheter som nämns i yttrandets 
slutmeningar ligger utanför planområdet och 
önskemål om att köpa till mark är därför inget 
som kan hanteras i detaljplanen. 
Fastighetsägaren är ansvarig för skötsel av sin 
fastighet. Ett skötselavtal kan upprättas om nå-
gon annan än fastighetsägaren själv ska sköta 
om marken. 

Fastighetsägarens synpunkter: Kommunens kommentar:
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heten Solberga 3:82. Finns det andra planer 
för detta område? Hur ska det fortsättnings-
vis skötas? Ska det förbli förbuskning med 
återkommande diskussioner om vi närboen-
de ska få röja eller inte … på egen bekostnad, 
som det hittills varit?

Fastighetsägarens synpunkter:
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12. Fastighetsägare till Solberga 3:58                                                                                   
Kommunens kommentar:

Kommunen har fullt förtroende för de utred-
ningar som gjorts i samband med detaljplanens 
framtagande. 
Med tanke på havsnivåhöjningar bedömer 
kommunen att det är lämpligt att placera en 
dagvattendamm så lång söder ut som möjligt 
där marken är något högre. De ytor som är pla-
nerade för groddammar är planerade till stor 
del på den nordvästra sidan av planområdet 
och kommunen ser det som lämpligt att place-
ra en dagvattendamm i närheten då syftet är att 
skapa en utjämning och rening av dagvattnet 
innan det når dammarna norr ut.

Kommunen är medveten om det låglänta om-
rådet men följer de riktlinjer som finns för be-
byggelse i strandnära lägen. Groddammarna, 
eller snarare översvämningsytor, följer de natur-
liga avrinningsstråk som finns i området. 

Fastighetsägarens synpunkter: 

I egenskap av ägare till fastigheten Solberga 
3.58 har vi tagit del av granskningshandlingen
för planbeskrivningen av ”Solbergamarken”, 
upprättad 2018-11-28. Vi har också läst
samrådsredogörelsen där yttrande från olika 
parter bemöts av kommunen. Vi noterar att vår 
tidigare skrivelse finns med i materialet. Vi är 
fortfarande oroliga för hur en dagvattendamm
längre söder ut i området skulle påverka vatten-
flödet över de norra delarna av planområdet.
Vidare vad en groddamm i mycket låglänt om-
råde i angränsning till vår tomtgräns kommer
att ha för påverka på vattenståndet.

Vi tycker att Länsstyrelsen i Kalmar tar upp 
flera viktiga frågeställningar kring vattensitua-
tioneni området vad gäller dagvattenavrinning, 
och grundvattennivåerna. Vidare också för-
slaget om anläggandet av en dagvattendamm 
och groddammar. Företaget Structur som tagit 
fram den geotekniska utredningen samt dag-
vattenutredningen, har på uppdrag av kommu-
nen besvarat Länsstyrelsen synpunkter angåen-
de geoteknik och grundvatten. Länsstyrelsens 
frågor är ytterst relevanta. Ett citat från sid 8 
i samrådsredogörelsen ” Det finns ett förslag 
om att det skall bygga sen dagvattendam, vil-
ket naturligtvis är bra, men hur välfungerande 
är den i detta låglänta område?” Structur anser 
att platsen för dammen är lämplig med hänsyn 
taget till volym, nivåer och fall. Det finns inget 
som säger att det skulle fungera sämre i ett låg-
länt område. Länsstyrelsen tar också upp för-
slaget att vallar anläggs. Ytterligare ett citat från 
samma sida samrådsredogörelsen ” Det kanske 
inte är så lämpligt i låglänt terräng eftersom då 
kan vattnet kapslas in vid till exempel skyfall.” 
Structur svarar att syftet med vallar är att hålla 
tillbaka avrinningen. 

Vi har tillbringat mycket tid i vårt sommarhus 
och följt årstidsvariationerna. Under vinter-
stormar
när vinden ligger på kraftigt från norr ström-
mar stora havsvattenmassor in och
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Fastighetsägarens synpunkter:

översvämmar delar av strandängarna. Det är 
svårt att föreställa sig denna dramatiska för-
ändring om man inte har sett den. Vi undrar 
om ansvariga för Sructurs utredning har varit 
var nere ivid Solbergamarken vid ett översväm-
ningstillfälle och har sett hur detta påverkar 
området. Efter några dagar har vatten dragit 
sig tillbaka men en hel del står kvar i marken 
utanför vår tomt. Det är ju naturligt då En-
meterskurvan går precis i vår tomtgräns. En 
långsiktig klimat-påverkan leder till att havs-
vattennivåerna stiger. Det är svårt att bedöma 
hur mycket och hur snabbt detta kommer att 
ske. Det är emellertid klart att delar av vår tom
ligger i riskzonen för att hamna under vatten. 
Vi förstår vikten av att anlägga skyddsdammar
för de sällsynta långbenade sötvattens-grodor-
na. Vi är däremot tveksamma till dammens 
placering. Det är olämpligt att en groddamm 
i vår tomtgräns där det redan nu ansamlas 
mycket vatten Ett mer lämpligt alternativ vore 
att dammen anlades längre söder ut på östra 
sidan bilvägen som leder ner till hamnen. Sam-
manfattningsvis: Vi anser att projektet med 
dagvatten-dammen och groddammarna måste 
utredas mer innan beslut kan tas.
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13. Fastighetsägare till Solberga 3:84                                                                                
Kommunens kommentar:

Se svar till yttrande nr 8

Fastighetsägarens synpunkter:

Som ägare till fastighet 3:84, Gäddstigen 3, vill 
vi framföra vår syn på detaljplanen för Solberga 
3:1 m.fl. Vår fastighet tillhör Solbergaområdets 
Samfällighetsförening med 24 fastigheter som 
enbart nyttjas som fritidshus.

Snittbild på mark och byggnader
Vi anser fortfarande att det skall göras en snitt-
bild som visar hur höjden för de nya husen 
jämfört med de befintliga husen kommer att 
se ut. Kommentaren i samrådsredogörelsen är 
följande: ”Snittbild redovisa inte i planhand-
lingarna då den kan vara missvisande då ett 
slutligt förslag på byggnation inte finns”. Vad 
som anges i planbeskrivningen är att lägsta 
grundläggningsnivån är 2,8 meter över noll-
planet och att högsta nockhöjd är 5 meter. 
Med dessa uppgifter borde det inte vara svårt 
att göra upp en relevant snittbild med de pla-
nerade husen och de befintliga husen som lig-
ger närmast planområdet.

Tillfartsväg till teknisk anläggning (E): 
I detaljbeskrivningen står det inte vilken väg 
Borgholms Energi skall köra med sina bilar/
lastbilar till pumpstationen samt var de skall 
parkera sina fordon under besöken. Eftersom 
närområdet till pumpstationen består av gång 
och cykelvägar och kommer att bli mer tätbe-
folkat så bör dessa bilar kunna köras och par-
keras på ett säkert sätt.

Mark mellan det nya området och Solbergaområ-
dets Samfällighetsförening
På planritningen som bifogades samrådsun-
derlaget 2017 sammanföll gränsen för det nya 
området med tomtgränserna för fastigheterna 
3:78, 3:79, 3:80, 3:81 och 3:82.
På planritningen som bifogats detaljplanen 
2019 så har gränsen dragits längre norr ut.
Vem kommer att äga och ha ansvar för den 
mark som kommer att finnas mellan ovan an-
givna fastigheter och det nya området?
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14. Fastighetsägare till Solberga 3:101                                                              
Kommunens kommentar:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del.

Kommunen är medveten om att det under an-
läggandet eventuellt kan uppkomma störning 
men att det är under en begränsad period och 
att det efter det inte bedöms särskilt sannolikt 
att bullernivåerna kommer överstiga ohälso-
samma nivåer. 

Tillfart söder ifrån prövades i samrådsskedet 
med enorma protester som följd. Kommunen 
tog till sig protesterna och drog om vägen för 
att få bort möjligheten till rundkörning. Den 
nya vägdragningen möjliggör effektivare mar-
kutnyttjande och begränsar påverkan på om-
kringliggande bebyggelse. 

Fastighetsägarens synpunkter: 

Undertecknade har som fastighetsägare till 
fastigheten Solberga 3:101 beretts möjligheten 
att i granskningsskedet lämna synpunkter på 
rubricerat förslag till detaljplan.

När nu kommunen valt att ta fram en detalj-
plan för det i princip sista grönområdet mellan
Borgholm och Köpingsvik vilket i och för sig 
kan ifrågasättas har vi i samrådsskedet valt att 
instämma i vår samfällighetsförening Solberga 
nr 2:s yttrande och alltså i det skedet inte läm-
nat ett eget yttrande.

När vi nu i granskningsskedet konstaterar av 
utsända handlingar att kommunen inte alls be-
aktat synpunkterna om trafikmatning av om-
rådet där man enbart trafikmatar huvuddelen 
av området via Laxgatan väljer vi att ställa oss 
negativa.

Vi har vid möte med dåvarande handläggare 
av planen sommaren 2018 beskrivit att utef-
ter och i direkt anslutning till Laxgatan bor ett 
antal åretruntboende medan Mörtstigen och 
Gäddstigen såvitt vi känner till enbart består 
av fritidsboende.

En trafikmatning av det nya området mot tre 
gator; Laxgatan, Mörtstigen och Gäddstigen 
vore därför att föredra för alla parter som ändå 
på olika sätt berörs av områdets utbyggnad.
På detta sätt elimineras också den rundkörning 
som även kommunen eftersträvar i det
planförslag som nu är ute för granskning.

Den olägenhet en trafikmatning enbart via 
Laxgatan innebär för oss permanentboende 
under förberedelseperioden när området skall 
göras möjligt för byggnation (schaktning och 
utfyllnad) som säkerligen är omfattande och 
därefter sannolikt en lång byggtid är lätt att 
föreställa sig.
Alltså trafikmata det nya området i enlighet 
med vår samfällighetförenings förslag. I övrigt 
stämmer vi i vår samfällighet granskningsytt-
rande.
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15. Fastighetsägare till Solberga 3:87                                                               
Kommunens kommentar:

Kommunen har med stöd av utredningarna 
gjort bedömningen att marken är lämplig att 
bebygga och har därmed tagit planen vidare i 
planprocessen. Kommunen står fast vid de ut-
låtanden som lämnades i samrådsskedet. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del. Vid bebyggelse 
i allmänhet har kommunen i det översiktliga 
planeringsunderlaget som finns för Borgholm 
och Köpingsvik bedömt att det är lämpligt att 
jobba utifrån principer om förtätning. 

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

Fastighetsägarens synpunkter: 

Till tidigare insända synpunkter vill jag tillägga 
följande.
Kommunen säger i mitt tidigare inlägg att 
man vill bygga bostäder centralt som ökar un-
derlaget för offentlig och kommersiell service 
samt kollektivtrafik ( sidan 56 i kommunens 
yttrande.)
Om det bara vore för att öka bostäder kunde 
man ju på endast 2 tomter bygga 24 lgh på 
kommunens mark, då skulle resten av mark 
fortfarande bli oförstört grönområde. När man 
läser alla rapporter, utredningar, länsstyrel-
sens frågor, om markförhållande, om faunan, 
fridlysta växter, fridlysta djur, vattendammar, 
grundvattenproblem, närboendes oro för ris-
ker med bortforsling av lera, alla synpunkter 
från samfälligheter och boende inom området, 
alla dumpertransporter för bortforsling av lera 
och återfyllnad som kommer att pågå i åratal, 
och det mest troliga blir att det kommer bli 
sommarbostäder för välbärgade familjer.
Med detta sagt vill jag på det bestämdaste avr 
da kommunen att fortsätta driva detta projekt
vidare då det absolut ej är lämplig mark att 
bygga på.
Skickar även med 2 bilder på en fullvuxen frid-
lyst hasselsnok samt även en liten unge, bilder 
som tagits vid vår sommarstuga.

Dnr S 2015-000231 – Ankom 2019-01-23

D
nr S 2015-000231 – A

nkom
 2019-01-23
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Kommunens kommentar:

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred. 

Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten”. Dock måste 
mer detaljerade handlingar och beskrivningar 
tas fram före själva anläggandet.   

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden. 

Kommunen kan i sin planering inte styra hur 
byggnaderna slutligen används. Kommunens 
inriktning är att skapa ett underlag för perma-
nentbostäder vilket gjort att byggnadsarean är 
satt till en storlek som bedöms som lämplig för 
detta ändamål.    
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Fastighetsägarens synpunkter: 

Vi tycker att det är helt fel att exploatera i 
området. Om de personer som ska besluta i 
ärendet har något sunt förnuft så tar man inte 
denna våtmark i anspråk till bebyggelse samt 
förstör det rika djurlivet och växtligheten som 
finns. Skall framtidens barn bara få se vissa 
djurarter och växter på bild?! Man tar EJ den 
sista våtmark/grönområde mellan Köpingsvik 
och Borgholm och förstör med
att bygga hus!

16. Fastighetsägare till Solberga 19:37                                            
Kommunens kommentar:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del.

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positiv nettoeffekt för områdets 
naturvärden.
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17. Fastighetsägare till Solberga 19:19                                                                         
Fastighetsägarens synpunkter: 

Jag och min fru är ägare till Solberga 19:19 
sedan 1995. Vi är medlemmar i Solsidans 
intresseförening och i Solbergaområdets 
samfällighetsförening. De senaste åren har 
präglats av en stor oro orsakat av det arbete 
som kommunen driver beträffande en even-
tuell nybyggnation i området. Vi motsätter 
oss kommunens planer på en nybyggnation i 
området Solberga 3:1samt Ene 1:14.
Negativ påverkan på stora naturvärden i om-
rådet, stora geologiska risker som länssty-
relsen uppmärksammar i sin granskning, en 
kraftig negativ påverkan för den befintliga 
bebyggelsen som omgärdar den planerade 
byggnationen från tre håll m.m. är grundor-
sakerna till detta.
Här några synpunkter på granskningsplanen.

1. Ni föreslår att det sista sammanhängande 
grönområdet mellan Borgholm och Köpings-
vik skall förstöras. Istället för en ev. nybygg-
nation borde området istället omhändertas 
och vårdas för att befrämja det redan rika na-
turlivet i området.
2. Som ni själva skriver består det område 
som föreslås för nybyggnation ”av ett grön-
område som omgärdas av kringliggande bo-
stadsbebyggelse”. För ägarna till den kring-
liggande bebyggelsen är era planer ett ytterst
negativt ingrepp i boendemiljön. Förutom de 
negativa konsekvenserna på känslan av när-
het till havet och utsikt mot havet drabbas 
delar av området av tillkommande trafik in i 
området med medföljande störningar.
3. Era skrivningar om de geologiska förhål-
landena i området och de ingrepp som krävs 
för en ev. nybyggnation gör oss livrädda. 
Först skall ett lerlager på ca 1 meter schaktas 
bort varefter marknivån skall höjas till minst 
2,8 meter över havsytan. Som ni skriver; 
”därför kommer det att krävas en mycket 
stor mängd fyllnadsmaterial för att kunna 
bebygga området”. Dessutom framgår av er 
skrivelse att det finns ett mycket stort
vattenflöde med grundvatten i området. Kon

Kommunens kommentar:

1. Kommunen har med stöd av utredningarna 
gjort bedömningen att marken är lämplig att 
bebygga och har därmed tagit planen vidare i 
planprocessen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del. 

2. Kommunen bedömer att det under anläg-
gandet eventuellt kan uppkomma störning 
men att det efter det inte bedöms särskilt san-
nolikt att bullernivåerna kommer överstiga 
ohälsosamma nivåer

3. Enligt den geotekniska rapporten som ut-
förts i samband med planförslagets framta-
gande föreslås att bortgrävning av lera sker i 
begränsade områden och endast av grundlägg-
ningsskäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt 
att återställning av mark utförs med material 
som har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas 
leran kvar så att grundvattnets trycknivå inte 
påverkas. 

4. Kostnaderna för genomförandet av projektet 
fördelas mellan exploatör och kommun i enlig-
het med ett exploateringsavtal. Kommunen be-
dömer att det finns ekonomisk bärighet i pro-
jektet med tanke på antal fastigheter som skulle 
kunna bildas och läget på dessa.

5. Se punkt 1.

6. Se punkt 1.

7. Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör 
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Fastighetsägarens synpunkter: 

sekvenserna av dessa ingrepps påverkan 
på grundvatten och vattenföringen i om-
rådet synes inte vara utredda i botten. Hur 
dessa ingrepp kommer att kunna påverka 
den befintliga bebyggelsens ”vattensitua-
tion” och risk för översvämningar synes stå 
skrivet i stjärnorna. Ni skriver ”Utfyllnader 
för byggnation behöver ske till nivån +3m 
vilket kan innebära försämrade dränerings 
och avrinning för angränsande bebyggelse.” 
En skrämmande formulering och ändå är ni 
beredda att gå vidare med ett sådant hög-
riskprojekt!! Dessutom är länsstyrelsens 
samrådsyttrande angående detaljplanen bl.a. 
ifrågasättande runt påverkan på den stora 
grundvattentäkten Solbergafältet samt att 
man ser stora risker med att ta bort ytlig ler-
jord eftersom det är höga grundvattennivåer 
och högt grundvattentryck i området. Det 
är förvånande att länsstyrelsens ifrågasät-
tanden inte tas på större allvar. Personligen 
skulle jag lyssna mer på länsstyrelsen än på 
en konsultfirma!
4. Förutom dessa risker för geologin i områ-
det blir grävningar och utfyllnader kostsam-
ma för kommunen och övriga ägarintressen. 
På toppen av detta tillkommer ombyggna-
tioner av brunnar och avloppssystemet i om-
rådet till följd av utfyllnaderna i området. 
Dessutom tillkommer kostnader för ett dag-
vattensystem! Finns det några ekonomiska 
kalkyler över detta projekt?
5. Ni skriver om avvägningar enligt mil-
jöbanken kapitel 3, 4 och 5. Här beskrivs 
”grundläggande bestämmelser för hushåll-
ning med mark-och vattenområden”, ”mark-
och vattenområden skall användas för det 
ändamål som de är bäst lämpade till” och 
”bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa områden (Öland ang-
es)”. Med hänvisning till våra punkter 3 och 
4 ovan kan vi inte se att era planer är fören-
liga med miljöbankens kapitel 3, 4 och 5. Ni 
planerar djupa ingrepp i ett strandnära om-
råde med stora grundvattenflöden.
6. Vi förespråkar det sk. nollalternativet 
kompletterat med åtgärder för att göra 

Kommunens kommentar:

kunna ge en mycket stor positivt nettoeffekt för 
områdets naturvärden.

8. Kommunen noterar synpunkten men 
kan samtidigt se på plankartan från gransk-
ningsskedet att det finns andra befintliga fast-
igheter som gränsar direkt till ny föreslagen bo-
stadsmark inom planområdet.  

9. Kommunen bedömer att det under 
anläggandet eventuellt kan uppkomma stör-
ning men att det efter det inte bedöms särskilt 
sannolikt att bullernivåerna kommer överstiga 
ohälsosamma nivåer. Kring pumpstationen 
som ligger norrut finns också risk för störande 
lukt och ett avstånd till den anläggningen bör 
hållas. 
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Fastighetsägarens synpunkter: 

området attraktivare för boende i den be-
fintliga bebyggelsen samt för besökande till 
området t.ex de som under sommarhalvåret 
cyklar och promenerar genom området.
7. Ni skriver ”Konsekvenserna bedöms bli 
måttliga på naturmiljöerna.” på sidan 22. 
Denna slutsats måste starkt ifrågasättas. Det 
nämns inte med ett ord om konsekvenserna 
för boende i den befintliga bebyggelsen. Det 
är genomgående för hela granskningshand-
lingen att konsekvenserna för den befintliga 
bebyggelsen minst sagt inte står i centrum 
och knappast omnämns. Vi anser att konse-
kvenserna för den befintliga bebyggelsen är
katastrofalt negativa.
8. Den planerade nybebyggelsen ligger be-
tydligt närmare vår fastighet Solberga 19:19 
än övriga befintliga fastigheter. Detta är oac-
ceptabelt för ägarna till Solberga 19:19.
9. Precis framför vår fastighet Solberga 19:19 
är en lekplats inplanerad. Denna kan inpla-
neras på ett mindre störande sätt t.ex längre 
norrut mot pumpstationen.

Vår förhoppning är att kommunen och ägar-
na till Solberga 3:1 tar sitt sunda förnuft till 
fånga och lägger ner dessa nybyggnationspla-
ner. Ni har lagt ner mycket arbete och spen-
derat mycket pengar på detta. Mitt intryck är 
att ju mer arbete och pengar som spenderas 
så framgår än tydligare vilka stora geologis-
ka risker som ni tar samt att motståndet från 
den befintliga bebyggelsen ökar än mer.
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18. Fastighetsägare till Solberga 3:1                                            
Fastighetsägarens synpunkter: 

Avgränsning av kvartersmark
”Den avgränsning som nu skett av kvarters-
mark inom Solberg 3:1 är acceptabel. Någon 
minskning av denna får dock ej göras då detta 
ej skulle möjliggöra tomtavstyckning, min 
1.000 kvm, i den omfattning och tomtut-
formning som önskas (totalt 13 tomter). 
Tänkt tomtavstyckning bör illustreras på 
plankartan för att förtydliga detta.
Vi bedömer dock att reglering av nivåskill-
nader (se nedan), med tanke på begränsade 
tomtytor, kan blir svår att genomföra i prak-
tiken. Vi syftar då på tomter mot norr samt 
de tomter som vetter mot plangränsen i söder. 
Därför förordar vi att de ”remsor” av NATUR 
som omger tomterna utförs som kvarters-
mark, vilken prickas.

Vi kan också notera att det som föranlett 
minskningen av kvartersmarken från samråds-
skedet, är den bef pumpstationen. I BEAB:s 
yttrande återfinns dock inget krav på att 
justera kvartersmarken?”

Kommunens kommentar:

Kommunen kommer inte justera avgränsning-
arna inför antagande av detaljplanen. 
Kommunen undviker att redovisa tomtindel-
ning på plankartan då det kan leda till miss-
tolkningar och cementera tankar som riskerar 
att inte fullföljas.  
Naturmarken behålls inför antagandet då kom-
men vill skapa ett respektavstånd till de boen-
de och de som rör sig på gång och cykelstigar. 
Prickmark skapar dessutom möjlig yta för At-
tefallshus och det går inte hand i hand med ett 
respektavstånd till de som rör sig i området.   
Justeringen av kvartersmark har kommit av 
diskussioner med BEAB. De är en viktig part i 
framtagandet av detaljplaner i Borgholms kom-
mun då de står för skötsel m.m. av många de-
lar som ingår i en plan och kommunen har en 
kontinuerlig dialog under arbetets gång.
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Fastighetsägarens synpunkter: 

Reglering av tomthöjder och byggnation ”På 
ett flertal punkter i samrådsredogörelsen 
kommenterar kommunen synpunkter om 
markhöjder (bef och nya). Bl a nämns att 
”marknivåer finns angivna på plankartan” och 
att ”noggranna mätningar gjorts”. Vissa bef 
höjder finns angivna men ej ev krav på nya 
marknivåer. Om frågan är så viktig, i kombi-
nation med att golvnivåer regleras, bör detta 
förtydligas på plankartan.
Vidare anser vi att begreppet ”lägsta grund-
läggningsnivå” är oklart. Justeras till ”lägst nivå 
färdigt golv.”
Reglering/huvudmannaskap för natur ”Detalj-
planen medger delat huvudmannaskap. Det är 
dock endast de nya lokalgatorna som fått ”a2”
dvs enskilt huvudmannaskap. Vi förordar att 
de områden med ”naturmark” som omger 
bebyggelsen lämpligen ligger under enskilt hu-
vudmannaskap. Övriga naturområden, i prin-
cip de som ligger norr/nordost om gc-vägen, 
bör dock vara under kommunalt huvudman-
naskap. Förutsättningar för ”relevant” skötsel 
blir större så.”
De områden vi avser är skrafferade på bifogad 
bilaga.

Kommunens kommentar:

Kommunen följer Länsstyrelsens riktlinjer vad 
gäller lägsta nivå för att anlägga bl.a. bostäder 
och har en bestämmelse på plankartan som 
tydligt visar vad som gäller vid anläggande av 
byggnader. Lägstanivån gäller lägsta grundlägg-
ningsnivå och ska vara 2,8 meter. Med lägsta 
grundläggningsnivå avses den understa delen 
av t.ex. en platta på mark, se bild nedan som är 
tagen ur Länsstyrelsens dokument, Fysisk pla-
nering i Kalmar län med hänsyn till ett föränd-
rat klimat – Rekommendationer för strandnära 
byggnationer.
 
De ytor som är skrafferade på bifogad karta i 
yttrandet är markerade med a1 på plankartan 
vilket innebär att det ska vara kommunalt hu-
vudmannaskap.  
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19. Fastighetsägare till Solberga 3:78                                                         
Fastighetsägarens synpunkter:

Har via media kollat in vad som andra havsnära 
kommuner tillåter nybebyggelse på. Bland an-
nat kommun i Skåne befarar att havsnivån på 
västkusten och östersjökusten upp över Stock-
holm kommer att höjas. Då är inte eventuella 
stormar inräknade. Bör då Borgholm kommun 
tillåta bebyggelse.   

Fortfarande så förstår vi inte hur det är tänkt 
med vattnet som kommer att bli stående mel-
lan vårt hus och den nära bebyggelsen när det 
slka forslas bort lera mm och sedan fyllas upp 
med annat material till godkänd nivå. Önskar 
få förslag på detta då vår tomt är gansla vatten-
sjuk på vårarna. 

Vi har sommaren 2018 haft ängshökar som 
häckat i området vid havet. Dessa är starkt ho-
tade fåglar som vi måste värna om. 

Även den fridlysta hasselsnoken finns på vår 
tomt och intilliggande områden. Hassselsno-
ken är upptagen och skyddas genom EU:s ha-
bitatsdirektiv och Bernkonventionen i Sverige. 
Upptagen på den nationella röda listan (VU). 
Hoppas Borgholm kommun tar detta i beak-
tande. 

Ser inte varför det finns behov av havsnära per-
manenta byggnader, då klimatförändringarna 
hänger över oss. 

Kommunens kommentar:

Kommunen följer de riktlinjer gällande be-
byggelse i strandnära lägen som tagits fram av 
Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas. 
Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten. Dock måste 
mer detaljerade handlingar och beskrivningar 
tas fram före själva anläggandet.    
Endast två mindre ingrepp ska göras i områ-
dets stenmurar. Ett i söder för att binda ihop en 
gångstig mellan de båda bostadsområdena och 
ett föra att tillgodose tillfart för underhållsfor-
don till dagvattendammen,  men i övrigt läm-
nas stenmurar i området orörda så de kan fung-
era som hemvist för olika djur, exempelvis orm.
Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden.
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20. Fastighetsägare till Solberga 3:82                                                           
Fastighetsägarens synpunkter:

Solbergamarken är delvis en våtmark och där-
med låglänt och vattensjuk på angränsande, 
redan bebyggd mark. Flera stugägare har ut-
tryckt nyanserade och välgrundade farhågor 
om stigande vattennivåer i redan bebyggda 
Solbergaområden, speciellt det sydöstra!

FLERA AV KOMMUNENS UTREDNING-
AR MEDGER RISKER FÖR VATTEN 
ÖVER MARKNIVÅ AV OLIKA ANLED-
NINGAR!

I sina bemötanden till samrådsyttranden åter-
kommer företaget Structor gång på gång till att
dränering och dagvattenbortledning måste ge-
nomföras väl och enligt plan, underförstått att 
i annat fall risk för översvämning finns! Vem 
garanterar att detta utförs på ett korrekt och 
kompetent sätt? Vem blir ansvarig för dräne-
ringen, kommunen eller exploatören? Kan 
man garantera att exploatören sköter denna 
uppgift på ett samvetsgrannt sätt?
Jag tror att vattenfrågan och även risk för 
marksättning fortfarande ger upphov till oro 
hos flera stugägare i området.

Dessutom verkar avloppsnätet i östra delen av 
området underdimensionerat, ledande till tid-
vis utflöde av avlopp (även med fast substans) 
och dålig lukt! Kommunen skriver att kapaci-
teten vid reningsanläggningen i Borgholm ska 
ökas på längre sikt då det krävs stora investe-
ringar. Frågan är av så stor vikt att man kan 
fråga sig om det är ansvarsfullt att i mellanti-
den laborera med smärre hjälplösningar som 
t.ex. igensättning av brunnar och lita på att 
bräddning då kan ske vid strandlinjen?! Lukt 
och exkrementrester vill man inte ha någon-
stans i området!

Man kommer att försöka bevara våtmarken 
men förlorar ett större sammanhängande na-
turområde för friluftsliv som verkar vara viktigt 
inte bara för dom boende i området men också 
för många turister som cyklar, promenerar, och 

Kommunens kommentar:

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred.

Dagvattendammar och groddammar kommer 
att anläggas innan bostäderna då dagvatten 
från den nya byggnationen måste samlas upp 
någonstans. Detta måste göras av exploatören 
och dräneringen måste också utföras av exploa-
tören. 

Möjlighet för bräddning är något som alltid 
måste finnas och sker endast ett par gånger 
per år. Vid kraftiga skyfall eller vid stopp i av-
loppsledningar måste det gå att kunna tömma 
systemet så att avloppsvatten inte tränger upp i 
boendes källare och orsakar stora skador. I plan-
beskrivningen står att lukt och visuellt synbara 
spår till följd av bräddningen, som i dag sker 
via fem brunnar längs med den gångväg som 
går norr ut genom mitten av området, på kort 
sikt ska lösas genom ledas ut i en uppsamlings-
damm ute vid strandkanten. De fem brunnarna 
kommer att sättas igen och det kommer endast 
finnas ett utlopp som alltså kommer mynna ut 
i en uppsamlingsdamm. På längre sikt måste 
avloppsledningarna ersättas med nya då nätet 
idag är underdimensionerat och belastningen 
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Kommunens kommentar:
joggar igenom t.ex. på gångstigen ost-
väst, söder om pumphuset. Även MÄNGDEN 
av djur- och ev. växtliv kommer att påverkas. 
Kommunen skriver i sin sammanfattning att 
det är dess politiska uppfattning och ställnings-
tagande att Borgholms och Köpingsviks kom-
mun ska ges möjlighet att växa. Det är inte
säkert att kommunen har underlag bland med-
borgarna för sin uppfattning! Det är ställvis 
oerhört tät bebyggelse redan nu hela sträckan 
mellan Borgholm och Köpingsvik och Solberga 
är det sista lite större sammanhängande grön- 
och friluftsområdet. Att behålla detta istäl-
let för att inskränka det kan innebära mer för 
kommunens ekonomi och goodwill hos turis-
ter och lokalbefolkning än 12 nya stugägare på 
dom planerade tomterna.
Att detta grönområde är av största betydelse 
för oss redan boende i området har lyfts fram 
tidigare många gånger och tål att understrykas 
igen! Beträffande djurliv har mest grodornas 
fortlevnad i området uppmärksammats men 
även närvaro av hasselsnok har dokumenterats
med foto förra året och denna art har ett så stort 
naturvärde att närmare översyn av dess möjliga
överlevnad i ett exploaterat område blir påkal-
lat!

Sist och sannolikt viktigast är det förhållandet 
att jag är 1/4 delägare till Solberga 3:1 och enl.
Samäganderättslagen är exploatering lagstri-
dig om en delägare motsätter sig denna (varje 
delägare har s.k. vetorätt)! Jag påpekade detta 
för kommunen redan 2017 men finner nu an-
ledning att påminna om det igen! Det är min 
definitiva avsikt att följa upp att lagen efterlevs!

på reningsverket i Borgholm är för stort, men 
en möjlighet till bräddning måste alltid finnas.

Endast två mindre ingrepp ska göras i områ-
dets stenmurar. Ett i söder för att binda ihop en 
gångstig mellan de båda bostadsområdena och 
ett föra att tillgodose tillfart för underhållsfor-
don till dagvattendammen,  men i övrigt läm-
nas stenmurar i området orörda så de kan fung-
era som hemvist för olika djur, exempelvis orm.
Naturvärdesinventeringen pekar ut flera intres-
santa naturtyper samt olika insekter- och djur-
arter som finns i omra

Kommunen har ingen avsikt att exploatera den 
mark de inte själva äger. Dock har kommunen, 
via planmonopolet, möjlighet att detaljplane-
lägga mark som de själva inte äger. 

Fastighetsägarens kommentar:
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21. Fastighetsägare till Solberga 19:16                                                         
Fastighetsägarens synpunkter:

Detta gäller synpunkter på byggplanerna på 
Solberga 3:1.
Jag har läst igenom alla utredningar som är 
gjorda och dessa visar enligt våran mening att 
det inte är lämpligt att bebygga och det står hel-
ler ingenstans i handlingarna att det är lämplig 
mark att bygga hus på. Det är av särskilt tre 
anledningar, för det första ligger marken 2,5m 
över havet och kravet är från kommunen och 
även länstyrelsen 3m och i utredningen visar 
det att det är c:a 30cm jordlager och sedan 
c:a 1-1,3m lera som är väldigt kompakt, vid 
byggnation måste enligt kommunen all lera 
schaktas bort och ersättas med annat bärlager 
som inte är lika kompakt som leran, vilket i sin 
tur innebär att vattengenomströmningen från 
klinten ökar vesäntligt, och detta kan innebä-
ra att marken ovanför och söder om området 
kommer att börja röra på sig, detta skulle bli 
katastrof för oss fastighetsägare och stora er-
sättningskrav på kommunen.
För det tredje är det ju så att i detta område 
finns skyddade djurarter och även rödlistade 
arter och ovanliga och skyddade orkidéer, vad 
jag vet så har länstyrelsen ställt frågan till kom-
munen om hur de har tänkt sig att exploatera 
marken så att dessa arter har någon möjlighet 
att överleva, vid en bebyggelse på detta område 
finns inte en chans att dessa arter kan över-
leva, det är ett strövområde och parkområde, 
det enda som finns kvar mellan Borgholm och 
Köpingsvik och detta lilla området bör skötas 
och bevaras.
Dessutom är det så att jag och min mor byggde 
detta hus med tanke på havsutsikten, det var
1983 och då fanns inga planer på exploatering 
på området och tack vare det har alla berörda 
som blir av med havsutsikten rätt att kräva 
ersättning för det minskade marknadsvärdet 
inom 2år. Kommer länstyrelsen ändå att säga 
ja till den nya detaljplanen kommer detta att 
överklagas till länstyrelsen och hjälper inte det 
kommer vi i föreningen att gå vidare.

Kommunens kommentar:

Kommunen har med stöd av utredningarna 
gjort bedömningen att marken är lämplig att 
bebygga och har därmed tagit planen vidare i 
planprocessen.

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred. 

Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten”.  

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del.   
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Kommunens kommentar:

Gällande utsikten så står kommunen fast vid 
den kommentar som lämnades vid samråds-
skedet, det vill säga att, kommunen är medve-
ten om att flertalet fastighetsägare kommer att 
få en väsentlig förändring av utsikten mot Kal-
marsund. Kommunens uppfattning är dock, 
efter granskning av olika rättsfall, att boende 
inte äger rätten till sin utsikt, vare sig det är 
förändrad utsikt mot öppet markområde eller 
vatten. Kommunen kan därför inte se att det 
finns någon rätt att kräva ersättning utifrån 
detta skäl. 

233



45

                                       Granskningsutlåtande 
Solbergamarken

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

22. Fastighetsägare till Solberga 19:13                                                         
Fastighetsägarens synpunkter:

Vi har lite synpunkter på bygget av det nya 
området vid Solbergamarken.

Den lilla bit av skog, där ni vill bygga, är den 
sista som vi har kvar mellan Köpingsvik och
Borgholm. Vi är alla måna om djuren som 
finns i detta område. Både rådjur med sina 
kid, fåglar, paddor och hasselsnoken som vi 
sett vid ett flertal tillfällen kommer att för-
svinna.
Vägen som ni planerat att använda kommer 
ge ökad trafik vid upp och nedfarten till väg 
136.
Redan idag är det problem sommartid vid 
den utfarten. Hur tror ni det blir då med ännu 
fler bilar?
När vi ändå pratar om vägen så är det en frå-
ga som vi gärna vill ha svar på.
Hur kan kommunen bara lägga beslag på 
Rödstensgatan, en gata som ägs av vår grann
stugförening och som vi 1994 betalade nytt-
janderätten av till Björn Hildebrand?? Detta 
i samband med en förrättning som lantmäte-
riet gjorde.
Vi tycker att detta som ni ska genomföra 
kommer att förstöra vårt fina sommarstuge-
område.

Kommunens kommentar:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del.

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden.

Gällande Rödstensvägen så har kommunen 
via planmonopolet möjlighet att planlägga 
marken inom kommunen. Kommunen gör 
bedömningen att den tillkommande trafiken 
är hanterbar för området då endast ca 11 ny 
fastigheter kommer att tillkomma inom den 
östra delen av planområdet. Sommartid är det 
mycket trafik runt och förbi Köpingsvik men 
bedömningen är att den trafikökning som 
tillkommer i och med de nya bostäderna inte 
kommer förvärra de problem som redan finns 
kring väg 136 idag. 
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Revideringar inför granskningsskedet

Plankartan revideras enligt följande:

- Bestämmelse om upphävande av strandskydd ändras för att endast omfatta mark för GATA 
och V inom nordvästra planområdet. 
- Planbestämmelse om villkorat startbesked tas bort då den saknar lagstöd
- Nya markområden för planbestämmelsen E tillkommer för dagvattendamm och damm för 
bräddning.  
- Bestämmelse om våtmark tas bort. Ersätts med bestämnmelse om E-område för dagvatten-
damm.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

Thoomas Nilausen  Heléne Wertwein  Magnus Juhlin
planarkitekt   miljöinspektör   plan- och byggchef
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Område Åtgärd Belopp

Kompetensutveckling Pocketteatern 320 000
Rehabiliterande förhållningssätt 150 000
Psykisk ohälsa 100 000

Kost och Näringslära Utbildning på Ölands utbildningscenter 100 000

Salladsbuffé Salladsbord inkl. extra sallad 50 000

Personalkostnader Interna resurser/vikariekostnad 480 000

Heltid som Norm ÄO/HSV 3 200 000
OFN 800 000

Digitala lösningar Cuviva plattor 300 000

Summa 5 500 000

§ 27 Dnr 2020/13 792 SN

Medel för heltid som norm och framtidens äldreomsorg

Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att 5,5 mkr som är avsatta i budget för ”Sveriges 

bästa äldreomsorg” och heltid som norm överförs från kommunstyrelsen till 
socialnämnden för 2020.

att återredovisning sker i samband med socialnämndens månadsuppföljning.

Ärendebeskrivning
För verksamhetsåret 2020 finns en budget på kommunstyrelsen som är social-
nämnden till förfogande för heltid som norm och framtidens äldreomsorg. Skrivel-
sen är ett förslag på hur dessa medel ska fördelas och redovisas.

Beslutsunderlag
Beslut om Årsplan med budget 2020-2023 i KF § 137/2019 samt beslut om utökad 
budgetram 2020 i KF § 246/2019. Totalt har 5,5 mkr riktats till framtidens äldre-
omsorg och projektet heltid som norm. De medel som är riktade till äldreomsorgen 
berör delvis de åtgärder som fullmäktigeberedningen har beslutat.

Nedan följer en beskrivning av posterna i tabellen som visar förslag på fördelning 
av medel.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kompetensutveckling (500 tkr)
För att möta upp framtidens äldreomsorg vill verksamheten utveckla arbetet gällan-
de personcentrerad vård och omsorg. Personcentrerad vård och omsorg är ett 
etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen samt involvera och 
anpassa efter individens behov och förutsättningar. På detta sätt kan vården både 
bli mer jämlik och kostnadseffektiv.

- Kompetensutveckling för medarbetare på särskilt boende genom interaktiv teater, 
Pocketteatern, ämnet baserat på verkliga händelser.

- Utbildning i rehabiliterande förhållningssätt för medarbetare inom ordinärt boende.

- Start av utbildningssatsning i psykisk ohälsa för medarbetarna inom äldreomsor-
gen med stöd av psykiatriska teamet och kunskapsguiden.

Kost och näringslära (100 tkr)
En satsning på kostutbildning för personalen då maten och måltiden har en viktig 
funktion för hälsa och välbefinnande. Mat är viktigt för sociala gemenskaper och 
även traditioner. Samtidigt är mat livsnödvändigt för överlevnad, immunförsvar och 
hälsa. Maten och måltidssituationen är en viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen.  

- Personalen i hemtjänsten ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda 
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje. 

Salladsbuffé (50 tkr)
Utökat salladsbord från buffévagn är trevligt för ögat vilket stimulerar matlusten. 
Buffévagnens pris är ca 25 000 kronor och är tänkt att placeras på Träffpunkt Sol-
rosen vilket är en bra möjlighet för att utvärdera efterfrågan av det utökade sallads-
bordet och därefter se över möjligheten till salladsbord på enheterna, inom särskilt 
boende. I budgeten räknar vi med utökad kostnad, 25 000 kr, för sallad och grön-
saker.

Personalkostnader (480 tkr)
Under utbildningstillfällen behövs vikarier till verksamheterna.

Heltid som norm (4 000 tkr) 
Socialförvaltningen arbetar efter heltid som norm och att alla tillsvidareanställda 
medarbetare har heltidsanställning i grunden vilket resulterar i en högre kostnad. 
Fördelningen mellan omsorgen om funktionsnedsatta och äldreomsorg har upp-
skattats baserat på antal anställda.

Digitala lösningar (300 tkr)
Att ge människor i livets slutskede samt personer med psykisk ohälsa möjlighet att 
själva styra sin tillsyn och hjälp dag för dag med hjälp av monitorering ger en kvali-
tetsökning men också en mer kostnadseffektiv vård.

- Projekt med digitala plattor genom företaget Cuviva 

Förslaget innebär att medel kommer att budgeteras på ett projektkonto inom social-
nämnden och återredovisning sker i samband med socialnämndens månadsupp-
följning.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2020/22 730 SN

Utbildning i matlagning för hemtjänstens medarbetare, delredovisning 
av uppdrag från "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslaget att prova på en grupp om 16 elever och därefter utvärde-

ra utbildningsmodellen som är framtagen av Ölands utbildnings-center.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att laga 
mat hemma hos hemtjänsttagarna Detta är en del av de beslut som beredningen 
för ”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till.

Beslutsunderlag
Ölands utbildningscenter har tagit fram en utbildningsmodell som ska ge medarbe-
tarna inom hemtjänsten ökad kompetens gällande matlagning. Målet med utbild-
ningen är att medarbetarna ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda 
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje.

Utbildningens omfattning är 10 kurstillfällen a´ 2 timmar i en grupp med 16 elever.

Bedömning
Utbildningen är omfattande och kunskapsnivån är varierande hos våra medarbeta-
re. Verksamheten önskar utbilda en grupp med 16 elever, efter framtagen utbild-
ningsplan och därefter utvärdera modellen.

Konsekvensanalys
Utbildningen genom Ölands utbildningscenter kostar 45 tkr och personalkostnader-
na uppgår till ca 55 tkr. Det gör att kostnaden för utbildningen är totalt 100 tkr.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2020/22 730 SN

Utbildning i matlagning för hemtjänstens medarbetare, delredovisning 
av uppdrag från "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna förslaget att prova på en grupp om 16 elever och därefter utvärde-

ra utbildningsmodellen som är framtagen av Ölands utbildnings-center.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att laga 
mat hemma hos hemtjänsttagarna Detta är en del av de beslut som beredningen 
för ”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till.

Beslutsunderlag
Ölands utbildningscenter har tagit fram en utbildningsmodell som ska ge medarbe-
tarna inom hemtjänsten ökad kompetens gällande matlagning. Målet med utbild-
ningen är att medarbetarna ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda 
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje.

Utbildningens omfattning är 10 kurstillfällen a´ 2 timmar i en grupp med 16 ele-
ver.(Se bilaga 1)

Bedömning
Utbildningen är omfattande och kunskapsnivån är varierande hos våra medarbeta-
re. Verksamheten önskar utbilda en grupp med 16 elever, efter framtagen utbild-
ningsplan och därefter utvärdera modellen.

Konsekvensanalys
Utbildningen genom Ölands utbildningscenter kostar 45 tkr och personalkostnader-
na uppgår till ca 55 tkr. Det gör att kostnaden för utbildningen är totalt 100 tkr.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-02-21 2020/22 730

2020.130

Handläggare
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HSV

Ert datum Er beteckning

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

Till Socialnämnden

Utbildning i matlagning för hemtjänstens medarbetare

Förslag till beslut 
att godkänna förslaget att prova på en grupp om 16 elever och därefter utvärdera 

utbildningsmodellen som är framtagen av Ölands utbildnings-center.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att laga mat 
hemma hos hemtjänsttagarna Detta är en del av de beslut som beredningen för 
”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till.

Beslutsunderlag
Ölands utbildningscenter har tagit fram en utbildningsmodell som ska ge medarbe-
tarna inom hemtjänsten ökad kompetens gällande matlagning. Målet med utbild-
ningen är att medarbetarna ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda 
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje.

Utbildningens omfattning är 10 kurstillfällen a´ 2 timmar i en grupp med 16 ele-
ver.(Se bilaga 1)

Bedömning
Utbildningen är omfattande och kunskapsnivån är varierande hos våra medarbetare. 
Verksamheten önskar utbilda en grupp med 16 elever, efter framtagen utbildnings-
plan och därefter utvärdera modellen.

Ekonomisk konsekvens
Utbildningen genom Ölands utbildningscenter kostar 45 tkr och personalkostnader-
na uppgår till ca 55 tkr. Det gör att kostnaden för utbildningen är totalt 100 tkr.

Anna Hasselbom Trofast Maria Svanborg
Socialchef Verksamhetschef ÄO/HSV

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-29 26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr 2020/71 646 UN

Avgifter och taxor 2021 (kulturskola och bibliotek samt barnomsorg)

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 2021 års taxor enligt förslag.

att föreslår kommunfullmäktige att halvera kulturskolans avgifter med förutsätt-
ning att utbildningsnämnden får den finansierad i kommande budgetprocess.

att lyfta behovet av rutiner och regelverk vid extern uthyrning av lokaler inom 
Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Föreslagna taxor anger vad kommunens medborgare behöver betala för vissa utav 
utbildningsnämndens verksamheter. Taxorna beslutas i Kommunfullmäktige till-
sammans med övriga av Borgholms kommuns taxor.

Beslutsunderlag
Taxor 2021 Utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2020

Bedömning
Borgholms kommun tillämpar i dag maxtaxa för förskola och fritidshem som följer 
de nationellt beslutade nivåerna för maxtaxa. Utbildning i de obligatoriska skolfor-
merna ska enligt skollagen vara avgiftsfria. Övriga taxor är enligt förslaget oföränd-
rade gentemot taxorna för innevarande år.

Konsekvensanalys
Utbildningsnämndens taxor förblir oförändrade förutom gällande förskola och fri-
tidshem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tillämpar max-
taxa.

Dagens sammanträde
Då det beslutades under § 25 att föreslå kommunfullmäktige ett förslag till förändring 
av kulturskolans avgifter under 2021 så görs det ett tillägg i detta ärende.

Skickas till
kommunfullmäktige

______________
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Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Taxor 2021
Borgholms Kommun  1

Utbildningsnämnd

Taxor 2021

2020-04-29, §XX
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Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Taxor 2021
Borgholms Kommun  2

Innehållsförteckning
Bilagor

Bilaga 1: Taxor 2021
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Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Taxor 2021
Borgholms Kommun  3

Förändringar av taxor jämfört med föregående år:

Inga förändringar har gjorts av taxor jämfört med föregående år.

Barnomsorg 1 - 5 Maxbelopp/mån

Barn 1 3 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 2 2 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 3 1 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 4 Ingen avgift Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Skolbarnomsorg 6 -12 Maxbelopp/mån

Barn 1 2 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 2 1 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 3 1 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 4 Ingen avgift Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Kulturskolans avgifter

Gruppspel 400 kr/termin

Enskild undervisning
Syskonrabatt gäller.

Barn 1 650 kr/termin

Barn 2 400 kr/termin

Barn 3 eller fler 200 kr/termin och barn

Hyror

Lektionssalar 135 kr dag/kväll

Hemkunskapslokaler 220 kr dag/kväll

Träslöjdssalar 165 kr dag/kväll

Textilslöjdssalar 165 kr dag/kväll

Matsalar 165 kr dag/kväll

Biblioteksverksamhetens taxor och föreningsservice

Påminnelseavgift för försenade böcker 30 kr/påminnelse

Påminnelseavgift tas inte ut av barn och 
ungdomar mellan 6 och 18 år

Ersättning för förstörda/förkomna medier 
Schablonbelopp (gäller inte helt nya media, rariteter eller multimedia - vilka 
ersätts med annat belopp som fastställs av biblioteket).

Vuxenböcker 250 kr

Barnböcker 150 kr

Tidskrifter 50 kr

CD-skiva 160 kr
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Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Taxor 2021
Borgholms Kommun  4

Film och musik på DVD, TV-spel och CD-romspel ersätts med inköpspris.
Kopiering/utskrifter 

A4 2 kr/st

A3 4 kr/st

Färg

A4 4 kr/st

A3 8 kr/st

Föreningsservice 
Ideella föreningar och organisationer inom kommunen får kopiera till halva 
avgiften på kultur och fritidsförvaltningen.
Fax

Inom Sverige 5 kr/sida

Utomlands 10 kr/sida

Mottagande av fax 5 kr

Borgholms kommuns bildarkiv
Bilder för enskilt bruk
Biblioteket levererar bilderna endast i digitalt format på ett USB-minne

Startavgift för en bild inklusive USB-
minne

80 kr

Avgift för följande bilder 20 kr

Bilder för publicering och offentlig visning 
Bilderna levereras i digitalt format enligt taxa ovan. För publicering eller 
mångfaldigande av bilder, såsom illustration i bok, vykort eller visning i 
offentliga lokaler, lämnas offert.
I dessa fall ska det tydligt framgå att bilden är från Borgholms kommuns 
bildarkiv, samt aktuell fotograf.
Taxor och avgifter fästställs av Kommunfullmäktige årligen.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-15 33

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2020/71 646 UN

Avgifter och taxor 2021 (kulturskola och bibliotek samt barnomsorg)

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 2021 års taxor enligt förslag.

att lyfta behovet av rutiner och regelverk vid extern uthyrning av lokaler inom 
Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Föreslagna taxor anger vad kommunens medborgare behöver betala för vissa utav 
utbildningsnämndens verksamheter. Taxorna beslutas i Kommunfullmäktige till-
sammans med övriga av Borgholms kommuns taxor.

Beslutsunderlag
Taxor 2021 Utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2020

Bedömning
Borgholms kommun tillämpar i dag maxtaxa för förskola och fritidshem som följer 
de nationellt beslutade nivåerna för maxtaxa. Utbildning i de obligatoriska skolfor-
merna ska enligt skollagen vara avgiftsfria. Övriga taxor är enligt förslaget oföränd-
rade gentemot taxorna för innevarande år.

Konsekvensanalys
Utbildningsnämndens taxor förblir oförändrade förutom gällande förskola och fri-
tidshem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tillämpar max-
taxa.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius lyfter avsaknaden av kommunövergripande ruti-
ner och regelverk för uthyrning av lokaler då det är flera förvaltningar som berörs. 
Det saknas t.ex. ansvarsfördelning över vem som ska ta kostnader för slitage och 
om något går sönder under uthyrning av lokal.

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-06 11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2019/206 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbildning för ungdomar

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen

att bifalla motionen att snarast undersöka möjligheterna till att ordna ledarskaps-
utbildningar för ungdomar under sommarperioden, som ett komplement till de 
sommarjobb kommunen erbjuder idag.

           att kontakta RF SISU Småland för eventuellt samarbete kring 
        ledarskapsutbildning som alternativ till kommunalt sommarjobb. 

Ledarskapsutbildningen ska vara övergripande och allmän, inte bara en ut
bildning för idrottsföreningar. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04 att snarast undersöka möjligheter-
na till att ordna ledarskapsutbildningar för ungdomar under sommarperioden, som 
ett komplement till de sommarjobb som Borgholms kommun erbjuder i dag.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 lämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion från moderaterna ”Ledarskapsutbildning för ungdomar”.
Tjänsteskrivelse 2019-11-11

Bedömning
Föreningslivet har de senaste åren förändrats en hel del och kommer med stor 
sannolikhet att förändras än mer de kommande åren. Antalet aktiva i föreningarna 
minskar när fler och fler arbetar heltid. 

RF SISU Småland arbetar aktivt med att öka antalet aktiva i föreningarna. Att un-
der sommarlovet erbjuda ett antal ungdomar möjlighet att delta i en ledarskapsut-
bildning skulle förhoppningsvis gör att de blir mer intresserade av att engagera sig i 
föreningslivet.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar motionen.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-11-11 2019/206 109

2020.914

Handläggare
Maria Johanson
Kultursekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-880 81 maria.johanson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Tjänsteskrivelse motion ledarskapsutbildning för ungdomar

Förslag till beslut 
att bifalla motionen att snarast undersöka möjligheterna till att ordna ledarskaps-

utbildningar för ungdomar under sommarperioden, som ett komplement till de 
sommarjobb kommunen erbjuder idag.

att kontakta RF SISU Småland för eventuellt samarbete kring ledarskapsutbild-
ning som alternativ till kommunalt sommarjobb. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04 att snarast undersöka möjligheter-
na till att ordna ledarskapsutbildningar för ung-domar under sommarperioden, som 
ett komplement till de sommarjobb som Borgholms kommun erbjuder i dag.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 lämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag
Motion från moderaterna ”Ledarskapsutbildning för ungdomar”.

Bedömning
Föreningslivet har de senaste åren förändrats en hel del och kommer med stor san-
nolikhet att förändras än mer de kommande åren. Antalet aktiva i föreningarna mins-
kar när fler och fler arbetar heltid. 

RF SISU Småland arbetar aktivt med att öka antalet aktiva i föreningarna. Att under 
sommarlovet erbjuda ett antal ungdomar möjlighet att delta i en ledarskapsutbildning 
skulle förhoppningsvis gör att de blir mer intresserade av att engagera sig i före-
ningslivet. 

 

Anders Magnusson Maria Johanson
Tillväxtchef Kultursekreterare
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 179

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179 Dnr 2019/206 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbildning för ung-
domar

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04
- att snarast undersöka möjligheterna till att ordna ledarskapsutbildningar för ung-

domar under sommarperioden, som ett komplement till de sommarjobb som 
Borgholms kommun erbjuder i dag.

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom presi--
diets förslag.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Moderaterna i Borgholms kommun

MOTION TILL BORGHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE

LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR UNGDOMAR

Bakgrund

Föreningslivet är enormt viktigt för sammanhållningen i hela vår 

landsbygdskommun.

Borgholms kommun har en snabbt åldrande befolkning och många föreningar 

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

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

ledare som i styrelser.

Kunskap om gott ledarskap och en förståelse för hur engagemang kan 

kanaliseras i föreningslivet är viktiga förutsättningar för detta.

Förslaget

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

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

Ett slags grundutbildning i ledarskap skulle främja intresset hos ungdomar i 

ledarskap, föreningslivet och styrelsearbetet.

Vi föreslår därför

Att snarast undersöka möjligheterna till att ordna ledarskapsutbildningar 

för ungdomar under sommarperioden, som ett komplement till dem 

sommarjobb som Borgholms kommun erbjuder idag

Marcel van Luijn (M)
Köpingsvik, 2019-10-04
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-06 12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 2019/207 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - Investeringsbidrag till föreningar

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen

att bifalla motionen att undersöka möjligheten att införa investeringsbidrag till 
föreningar i Borgholms kommun.

att om det finns ekonomiskt utrymme återinföra möjligheten för föreningar att sö-
ka investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04
att undersöka möjligheter att införa investeringsbidrag till föreningar i Borg-
holms kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 § 180 överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Motion från moderaterna i Borgholms kommun ”Investeringsbidrag till föreningar”.
Bidragsregler från olika kommuner.
Kontakt med Mörbylånga kommun.
Kontakt med RF SISU Småland
Tjänsteskrivelse 2019-11-07

Bedömning
I många av landets kommuner finns möjlighet för föreningar att söka investeringsbi-
drag. Denna möjlighet fanns även i Borgholms kommun för flera år sedan. I sam-
band med stora besparingar drogs investeringsbidraget in. Finns ekonomiskt ut-
rymme är det önskvärt att investeringsbidraget återinförs även i Borgholms kom-
mun. 

De kommuner som har investeringsbidrag har lite olika upplägg. En del ger bara till 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet andra till alla typer av föreningar. 
Någon kommun har istället för investeringsbidrag ett extra anslag som föreningar 
kan söka för investeringar och större projekt. Det är lite olika hur stor del av inve-
steringen som kommunen bidrar med, oftast mellan 20 och 50 %. Gemensamt för 
nästan alla kommuner är att de kräver att föreningen även söker andra bidrag, från 
till exempel staten. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-06 12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Investeringsbidraget är tänkt att användas till ny-, till- eller ombyggnad av före-
ningsägd anläggning eller lokal, samt inköp av maskiner och inventarier. Miljöför-
bättrande åtgårder samt åtgärder för förbättrad tillgänglighet prioriteras i flera kom-
muner.

I Mörbylånga kommun har fritidsföreningar möjlighet att söka investeringsbidrag. 
Mörbylånga kommun avsätter årligen 200.000 kronor till investeringsbidrag (max 
150 tkr per investering). Kalmar kommun har avsatt 1 miljon kr per år. Föreningar 
kan söka för upp till 500 tkr. Ansökningar över 500 tkr blir ett särskilt ärende. 

Alla föreningar bör ges möjlighet att söka investeringsbidrag. Bidrag till större inve-
steringar ska även fortsättningsvis beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfull-
mäktige.

Konsekvensanalys
Ett aktivt föreningsliv är viktigt för en kommun. Föreningslivet har de senaste åren 
förändrats en hel del. Antalet aktiva i föreningarna har minskat. Det är inte lika lätt 
för föreningarna att ”samla pengar” för underhåll och investeringar som det varit tidi-
gare.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar motionen.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2019-11-07 2019/207 109

2020.916

Handläggare
Maria Johanson
Kultursekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-880 81 maria.johanson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Borgholm intern tjänsteskrivelse investeringsbidrag

Förslag till beslut 
att bifalla motionen att undersöka möjligheten att införa investeringsbidrag till för-

eningar i Borgholms kommun.

att om det finns ekonomiskt utrymme återinföra möjligheten för föreningar att sö-
ka investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04
att undersöka möjligheter att införa investeringsbidrag till föreningar i Borgholmskom-
mun.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 § 180 överlämna motionen till kommunsty-
relsen för beredning.

Beslutsunderlag
Motion från moderaterna i Borgholms kommun ”Investeringsbidrag till föreningar”.
Bidragsregler från olika kommunen.
Kontakt med Mörbylånga kommun.
Kontakt med RF SISU Småland

Bedömning
I många av landets kommuner finns möjlighet för föreningar att söka investeringsbi-
drag. Denna möjlighet fanns även i Borgholms kommun för flera år sedan. I sam-
band med stora besparingar drogs investeringsbidraget in. Finns ekonomiskt utrym-
me är det önskvärt att investeringsbidraget återinförs även i Borgholms kommun. 

De kommuner som har investeringsbidrag har lite olika upplägg. En del ger bara till 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet andra till alla typer av föreningar. 
Någon kommun har istället för investeringsbidrag ett extra anslag som föreningar 
kan söka för investeringar och större projekt. Det är lite olika hur stor del av investe-
ringen som kommunen bidrar med, oftast mellan 20 och 50 %. Gemensamt för näs-
tan alla kommuner är att de kräver att föreningen även söker andra bidrag, från till 
exempel staten. 
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Investeringsbidraget är tänkt att användas till ny-, till- eller ombyggnad av förenings-
ägd anläggning eller lokal, samt inköp av maskiner och inventarier. Miljöförbättrande 
åtgårder samt åtgärder för förbättrad tillgänglighet prioriteras i flera kommuner.

I Mörbylånga kommun har fritidsföreningar möjlighet att söka investeringsbidrag. 
Mörbylånga kommun avsätter årligen 200.000 kronor till investeringsbidrag (max 
150 tkr per investering). Kalmar kommun har avsatt 1 miljon kr per år. Föreningar 
kan söka för upp till 500 tkr. Ansökningar över 500 tkr blir ett särskilt ärende. 

Alla föreningar bör ges möjlighet att söka investeringsbidrag. Bidrag till större inve-
steringar ska även fortsättningsvis beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfull-
mäktige. 

Konsekvensanalys
Ett aktivt föreningsliv är viktigt för en kommun. Föreningslivet har de senaste åren 
förändrats en hel del. Antalet aktiva i föreningarna har minskat. Det är inte lika lätt 
för föreningarna att ”samla pengar” för underhåll och investeringar som det varit tidi-
gare. 

 

Anders Magnusson Maria Johanson
Tillväxtchef Kultursekreterare

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 180

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180 Dnr 2019/207 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Marcel van Luijn M) - investeringsbidrag till före-
ningar

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04
- att undersöka möjligheter att införa investeringsbidrag till föreningar i Borgholms 

kommun.

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom presi-
diets förslag.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Moderaterna i Borgholms kommun

MOTION TILL BORGHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE

INVESTERINGSBIDRAG TILL FÖRENINGAR

Bakgrund

Föreningslivet är enormt viktigt för sammanhållningen i hela vår 

landsbygdskommun.

Många föreningar bedriver sin verksamhet på gamla anläggningar och i lokaler 

med stort behov av renovering. Arbetsmiljön är ofta bristfällig.

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

behovsanpassa lokaler eller genomföra klimatsmarta åtgärder.

Förslaget

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

investeringsbidrag för ovannämnda åtgärder.

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

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

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

ansökan och en begränsning på antalet tillfällen man kan söka.

Vi föreslår därför

Att undersöka möjligheter att införa investeringsbidrag till föreningar i 

Borgholms kommun

Marcel van Luijn (M)
Köpingsvik, 2019-10-04
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-12 122

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122 Dnr 2019/218 109 KS

Motion (M FÖL KD)  - gällande ekonomi

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att avslå motionen med hänvisning till rambudgetbeslut som tas årligen.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL och Marwin Johansson (KD) föreslår 
i motion inkommen 2019-10-21 kommunfullmäktige 

- att ta bort det finansiella målet som möjliggör upplåning för större investeringar 
då bakgrunden till detta inte gäller längre. Observera att separata regler gäller 
för VA. 

- upphäva att-satsen att kunna låna 40 mkr till långsiktiga investeringar. 
- fortsätta processen att identifiera och sälja tillgångar som inte behövs för den 

kommunala servicen. Detta för att möjliggöra framtida investeringar.
 - säkerställa ett kontinuerligt effektiviseringsprogram för att behålla kommunens 

uthålliga resultatutveckling som också är avgörande för fortsatta investeringar.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 182 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 182 lämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-05.

Bedömning
Av finanspolicy antagen 2017 framgår att:

Kommunfullmäktige ska minst en gång årligen fatta beslut om:

- Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår.
- Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår.
- Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunalt bolag under kommande bud-

getår.
- Beloppsramar och villkor för borgen till kommunalt bolag under kommandebud-

getår.

Vidare framgår av punkt 5 gällande finansiering att 

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om långfristig upplåning i form av ramar för 
nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-12 122

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Av lokalförsörjningsplan antagen 2019 framgår att syftet med lokalförsörjningspla-
nen är att

- ge överblick över kommunens fastighetsbestånd och verksamhetslokaler.
- ge underlag för långsiktig planering för fastighetsunderhåll och investeringar.
- ge förutsättningar att skapa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för 

kommunens verksamheter.
- förtydliga ansvarsfördelning och roller för fastighets- och lokalfrågor.

Planen utgår från av kommunfullmäktige 2018-02-19 § 48 beslutad fastighetsstra-
tegi för Borgholms kommun vari framgår att

- som första alternativ ska kommunen äga sina egna verksamhetslokaler.
- fastigheterna ska förvaltas med god kostnadseffektivitet och framförhållning.
- lokalanvändandet ska optimeras i syfte att inte använda större yta än gällande 

behov.
- verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva lokal 

lösningar och att miljövänligt material och inventarier prioriteras.
- investera och underhålla med egen finansiering.
- ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet.
- ha en långsiktig lokalförsörjningsplan som omfattar alla fastigheter.
- åtgärdsbehov rörande fastigheterna ska vara tydligt beskriven i plan- och buget-

processen, ha ett tydligt kostnadsansvar och att redovisningen visar full transpa-
rens.

- införa internhyresmodell under 2018.

Av de antagna policydokumenten framgår att de i motionen föreslagna åtgärderna 
gällande processen att identifiera och sälja tillgångar redan finns beslutade, dock 
med andra ord än i motionen.

Dokumenten ska revideras en gång varje mandatperiod. Vid detta tillfälle är det 
majoriteten i kommunfullmäktige som slutligt bestämmer utformning. Detta gäller 
såväl policydokument som budget. 

Vad gäller effektiviseringsprogram är det upp till politiken att besluta om ett sådant 
ska ställas samman. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente framgår av § 6 att

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa 
av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i god 
tid samt - i den omfattning uppgiften inte åvilar annan - vidta de åtgärder som be-
hövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift 
ingår bland annat att:

- svara för att kommunen följer Redovisningslagen och övriga antagna reglemen-
ten inom ekonomiområdet,
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-12 122

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering och upp-
följning för ökad effektivitet,

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom om detta inte upp-
dragits till annan nämnd,

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,

- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd pla-
cera sådana medel som ingår i donation som handläggs av den nämnden.

Anses inte detta tillräckligt får uppdrag ges att ta fram effektiviseringsprogram inför 
beslut i kommunfullmäktige.

De finansiella målen är utarbetade av budgetberedningen och finns med i budget-
dokumentet/årsplanen för respektive år. Ledamöter har rätt att under beredningsti-
den yrka om ändring av finansiella mål. Vilka sedan ställs under proposition och 
majoritetsbeslut gäller, vilket även gjordes 2019.

I samband med budgetarbetet inför 2020 års budget beslutade budgetberedningen 
att införa att-satsen gällande möjligheten att låna 40 mkr under år 2020. Helt enligt 
antagen finanspolicy. 

Beslutet antogs av kommunfullmäktige med röstsiffrorna 18 ja, 12 nej och 3 avstår. 

Beslutet innebär inte att kommunens ekonomiavdelning kan låna 40 mkr hur som 
helst, utan slutligt beslut om upplåning måste tas av kommunfullmäktige. Beslutet 
innebär endast att ekonomiavdelningen kan skriva fram beslut om att låna pengar 
om så skulle behövas. Beslutet innebär alltså endast en förkortad ledtid till eventu-
ellt slutligt beslut om upplåning.

Konsekvensanalys
Enligt antagen arbetsordning för kommunfullmäktige framgår gällande motioner att

- Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

- Motionen ska endast innehålla fråga som ska kunna bifallas eller avslås i sin 
helhet.

Av nu ingiven motion framgår att den innehåller flera olika ämnen och därför över-
lämnar kommunledningskontoret till politiken att besluta om motionen.

Budgeten vari nu begärd ändring av finansiellt mål och ändrad att-sats finns togs i 
juni 2019. Ska delar av budgeten ändras enligt motionen ska detta nog inte ske un-
der innevarande år utan i samband med kommande budgetbeslutet.

Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige bi-
falla motionen. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-12 122

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ilko Corkovic (S) yrkar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige av-
slå motionen med hänvisning till att rambudgetbeslut tas årligen.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Carl Malgeruds yrkande 
att föreslå bifalla motionen; och Ilko Corkovic yrkande att föreslå avslå motionen. 
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Carl Malgerud (M) reserverar mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (3)
2020-04-24 2019/218 109

 

Handläggare
Marie-Louise Johansson
Seniorkonsult

Ert datum Er beteckning

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

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion (M, FÖK, KD) – gällande ekonomi 

Förslag till beslut 
Överlämnar motionen till politiken för ställningstagande utifrån redovisning under be-
dömning nedan.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL och Marwin Johansson (KD) föreslår i 
motion inkommen 2019-10-21 kommunfullmäktige 
- att ta bort det finansiella målet som möjliggör upplåning för större investeringar 

då bakgrunden till detta inte gäller längre. Observera att separata regler gäller för 
VA. 

- upphäva att-satsen att kunna låna 40 mkr till långsiktiga investeringar. 
- fortsätta processen att identifiera och sälja tillgångar som inte behövs för den 

kommunala servicen. Detta för att möjliggöra framtida investeringar.
 - säkerställa ett kontinuerligt effektiviseringsprogram för att behålla kommunens ut-
hålliga resultatutveckling som också är avgörande för fortsatta investeringar.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 182 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 182 lämnar motionen till kommunstyrelsen för be-
redning
Finanspolicy antagen 2017.
Fastighetsstrategi antagen 2018.
Lokalförsörjningsplan antagen 2019.
Budget 2020.
Arbetsordning för kommunfullmäktige.

Bedömning
Av finanspolicy antagen 2017 framgår att:
Kommunfullmäktige ska minst en gång årligen fatta beslut om:
- Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår.
- Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår.
- Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunalt bolag under kommande bud-

getår.
- Beloppsramar och villkor för borgen till kommunalt bolag under kommandebud-

getår.
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Vidare framgår av punkt 5 gällande finansiering att 
”Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om långfristig upplåning i form av ramar för 
nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret”.

Av lokalförsörjningsplan antagen 2019 framgår att syftet med lokalförsörjningspla-
nen är att
- ge överblick över kommunens fastighetsbestånd och verksamhetslokaler.
- ge underlag för långsiktig planering för fastighetsunderhåll och investeringar.
- ge förutsättningar att skapa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för 

kommunens verksamheter.
- förtydliga ansvarsfördelning och roller för fastighets- och lokalfrågor.

Planen utgår från av kommunfullmäktige 2018-02-19 § 48 beslutad fastighetsstrate-
gi för Borgholms kommun vari framgår att
- som första alternativ ska kommunen äga sina egna verksamhetslokaler.
- fastigheterna ska förvaltas med god kostnadseffektivitet och framförhållning.
- lokalanvändandet ska optimeras i syfte att inte använda större yta än gällande 

behov.
- verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva lokal 

lösningar och att miljövänligt material och inventarier prioriteras.
- investera och underhålla med egen finansiering.
- ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet.
- ha en långsiktig lokalförsörjningsplan som omfattar alla fastigheter.
- åtgärdsbehov rörande fastigheterna ska vara tydligt beskriven i plan- och budget-

processen.
- ha ett tydligt kostnadsansvar och att redovisningen visar full transparens.
- införa internhyresmodell under 2018.

Av de antagna policydokumenten framgår att de i motionen föreslagna åtgärderna 
gällande processen att identifiera och sälja tillgångar redan finns beslutade, dock 
med andra ord än i motionen.

Dokumenten ska revideras en gång varje mandatperiod. Vid detta tillfälle är det ma-
joriteten i kommunfullmäktige som slutligt bestämmer utformning. Detta gäller såväl 
policydokument som budget. 

Vad gäller effektiviseringsprogram är det upp till politiken att besluta om ett sådant 
ska ställas samman. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente framgår av § 6 att
”Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa 
av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i god tid 
samt - i den omfattning uppgiften inte åvilar annan - vidta de åtgärder som behövs 
för indrivning av förfallna fordringar.
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Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift 
ingår bland annat att:
- svara för att kommunen följer Redovisningslagen och övriga antagna reglemen-

ten inom ekonomiområdet,
- utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering och uppfölj-

ning för ökad effektivitet,
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom om detta inte upp-

dragits till annan nämnd,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd pla-

cera sådana medel som ingår i donation som handläggs av den nämnden.”

Anses inte detta tillräckligt får uppdrag ges att ta fram effektiviseringsprogram inför 
beslut i kommunfullmäktige.

De finansiella målen är utarbetade av budgetberedningen och finns med i budgetdo-
kumentet/årsplanen för respektive år. Ledamöter har rätt att under beredningstiden 
yrka om ändring av finansiella mål. Vilka sedan ställs under proposition och majori-
tetsbeslut gäller, vilket även gjordes 2019.

I samband med budgetarbetet inför 2020 års budget beslutade budgetberedningen 
att införa att-satsen gällande möjligheten att låna 40 mkr under år 2020. Helt enligt 
antagen finanspolicy. 

Beslutet antogs av kommunfullmäktige med röstsiffrorna 18 ja, 12 nej och 3 avstår. 

Beslutet innebär inte att kommunens ekonomiavdelning kan låna 40 mkr hur som 
helst, utan slutligt beslut om upplåning måste tas av kommunfullmäktige. Beslutet in-
nebär endast att ekonomiavdelningen kan skriva fram beslut om att låna pengar om 
så skulle behövas. Beslutet innebär alltså endast en förkortad ledtid till eventuellt 
slutligt beslut om upplåning.

Konsekvensanalys
Enligt antagen arbetsordning för kommunfullmäktige framgår gällande motioner att
- Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
- Motionen ska endast innehålla fråga som ska kunna bifallas eller avslås i sin hel-

het.

Av nu ingiven motion framgår att den innehåller flera olika ämnen och därför över-
lämnar kommunledningskontoret till politiken att besluta om motionen.

Budgeten vari nu begärd ändring av finansiellt mål och ändrad att-sats finns togs i 
juni 2019. Ska delar av budgeten ändras enligt motionen ska detta nog inte ske un-
der innevarande år utan i samband med kommande budgetbeslutet.

Jens Odevall Marie-Louise Johansson
Kommunchef Seniorkonsult

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 182

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182 Dnr 2019/218 109 KS

ANMÄLAN; Motion (M FÖL KD) - gällande ekonomi

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL och Marwin Johansson (KD) föreslår i 
motion inkommen 2019-10-21 kommunfullmäktige
- att ta bort det finansiella målet som möjliggör upplåning för större investeringar 

då bakgrunden till detta inte gäller längre. Observera att separata regler gäller för 
VA.

- upphäva att-satsen att kunna låna 40 mkr till långsiktiga investeringar.
- fortsätta processen att identifiera och sälja tillgångar som inte behövs för den 

kommunala servicen. Detta för att möjligöra framtida investeringar.
- säkerställa ett kontinuerligt effektiviseringsprogram för att behålla kommunens 

uthålliga resultatutveckling som också är avgörande för fortsatta investeringar. 

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom presi-
diets förslag.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Motion gällande ekonomi till Borgholms kommunfullmäktige 
 
Bakgrund 
Borgholms kommun har idag en bra finansiell situation. Vi har ett överskott i resultatet på +2%, vidare 
har vi gjort stora investeringar. De lån som vi har mot den delen av kommunen som ska betalas med 
vår skattekrona är stabil vilket kan hjälpa kommunen i svåra tider. Denna stabilitet vill vi säkra även 
framöver då vi har stora investeringar framför oss. 
 
I samband med budgeten för 2020 röstade majoriteten igenom att; 

● godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr år 2020 
● alla investeringar ska i grund självfinansieras, dock kan kommunen lånefinansiera stora 

och långsiktiga investeringar. 
 

Tidigare mandatperiod har alla partier varit överens om att investeringar ska självfinansieras och 
oppositionen motsatte sig de nämnda förändringarna redan i samband med budgetbeslutet inför 
2020. 
 
 
Förslag 
Med de planer och beslut som för närvarande finns anser vi inte att det behövs någon nyupplåning då 
det finns tillgångar att avyttra. Bixia och Hälsocentralen har på initiativ av oss redan godkänts för 
försäljning och när nu Åkerboskolan så olyckligt brann så minskade investeringsbehovet för en ny 
skola då försäkringen bör täcka en stor del av dessa kostnaderna. 
  
Istället för ökad upplåning föreslår vi att efter en noggrann genomgång av lokalförsörjningsplanen så 
bör vi fortsätta att se över tillgångar som är möjliga att avyttra. Exempel kan vara Ölands gymnasium 
(överkapacitet i andra skolor), Soldalen, Strömgården (avhängigt av beslut om särskilt boende på 
Ekbacka) samt hyresbostäder i Rälla (separat motion). 
  
Även om vi i år, glädjande nog för Borgholms kommun, kommer att nå resultatmålen så är 
utmaningarna framöver stora inom de flesta kommunala funktioner (eftersatt underhåll, 
försörjningsstöd, boenden, ökade omsorgskostnader p.g.a. demografin m.m.).  För att trygga 
ekonomisk stabilitet bör vi säkerställa kontinuerliga (se socialförvaltningen) effektiviseringar 
(administration, utbildning, tekniska verksamheter) så vi kan undvika sämre kommunal service eller 
skattehöjningar inom överskådlig tid. 
  
 
Vi yrkar därför att: 

● ta bort det finansiella målet som möjliggör upplåning för större investeringar då bakgrunden till 
detta inte gäller längre. Observera att separata regler gäller för VA. 
 

● upphäva att-satsen att kunna låna 40 mkr till långsiktiga investeringar 
 

 

266



 

● fortsätta processen att identifiera och sälja tillgångar som inte behövs för den kommunala 
servicen. Detta för att möjliggöra framtida investeringar 
 

● säkerställa ett kontinuerligt effektiviseringsprogram för att behålla kommunens uthålliga 
resultatutveckling som också är avgörande för fortsatta investeringar. 

 
 
Den samlade oppositionen genom 
Carl Malgerud (M) 
Torbjörn Johansson (FÖL) 
Marwin Johansson (KD) 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-12 121

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121 Dnr 2019/219 109 KS

Motion (M FÖL KD) - gällande organisation

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anse motionen besvarad då utredning av organisationen i samband med 

återförande av skattefinansierade verksamheten redan är initierad och ska 
återrapporteras fjärde kvartalet 2020 enligt beslut i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) föreslår 

i motion inkommen 2019-10-21 

- att en tydlig helhetsansats, inklusive fastigheter och stödfunktioner, görs av de 
funktioner som man avser att organisera om. Samt att analys och genomföran-
de sker skyndsamt.

- se över organisationen av bostäder.
- inrättande av politisk styrorganisation, exempelvis teknisk nämnd (fördel att 

medlemmar kan hämtas utanför kommunstyrelsen, samt att det blir en tydligare 
budgetstyrning) eller tekniskt utskott ska inkluderas i denna helhetsansats.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 183 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 183 lämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-05.

Bedömning
Motionens intentioner är beaktade i samband med kommunstyrelsens beredning 
av ärendet gällande återförande av den skattefinansierade verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppdrog  2020-01-28 § 19 till kommunchefen att till fjärde kvar-
talet utreda och föreslå en långsiktig organisation av förvaltningen och den 
politiska styrningen av verksamheterna gata/park, hamnar, kost, lokalvård, trans-
port och omlastning.

I enlighet med antagen instruktion för kommunchefen framgår att ”Kommunchef 
ansvarar för att, efter samråd med KSau, organisera verksamheten inom kommun-
styrelsens förvaltning”. Enligt kommunstyrelsens beslut 2020-01-28 § 19 lyfts nu 
detta till beslut av styrelsen.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-12 121

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vad gäller organisationen av bostäder kommer förslag från ekonomiavdelningen 
att behandlas av kommunfullmäktige.

Konsekvensanalys
Att låta genomföra ytterligare en utredning måste anses vara onödigt då motionens 
intentioner omfattas i den beslutade utredningen.

Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige bi-
falla motionen. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Carl Malgeruds yrkande 
att föreslå bifalla motionen; och att förslå anse motionen besvarad. Ordförande fin-
ner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige att anse motionen besvarad.

Reservation
Carl Malgerud (M) reserverar mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-04-24 2019/219 109

 

Handläggare
Marie-Louise Johansson
Seniorkonsult

Ert datum Er beteckning

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

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion (M, FÖL, KD) – gällande organisation 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anse motionen besvarad då utredning av organisationen i samband med åter-
förande av skattefinansierade verksamheten redan är initierad och ska åter-
rapporteras fjärde kvartalet 2020 enligt beslut i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) föreslår i 
motion inkommen 2019-10-22 
- att en tydlig helhetsansats, inklusive fastigheter och stödfunktioner, görs av de 

funktioner som man avser att organisera om. Samt att analys och genomförande 
sker skyndsamt.

 - se över organisationen av bostäder.
 - inrättande av politisk styrorganisation, exempelvis teknisk nämnd (fördel att med- 

lemmar kan hämtas utanför kommunstyrelsen, samt att det blir en tydligare bud- 
getstyrning) eller tekniskt utskott ska inkluderas i denna helhetsansats.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-24 § 183 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-24 § 183 lämnar motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.
Antagen instruktion för kommunchefen.
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-28 § 19 med uppdrag till kommunchefen att till 
fjärde kvartalet utreda och föreslå en långsiktig organisation av förvaltningen och 
den politiska styrningen av verksamheterna gata/park, hamnar, kost, lokalvård, 
transport och omlastning.

Bedömning
Motionens intentioner är beaktade i samband med kommunstyrelsens beredning av 
ärendet gällande återförande av den skattefinansierade verksamheten. 
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Kommunstyrelsens uppdrog  2020-01-28 § 19 till kommunchefen att till fjärde kvar-
talet utreda och föreslå en långsiktig organisation av förvaltningen och den 
politiska styrningen av verksamheterna gata/park, hamnar, kost, lokalvård, trans-
port och omlastning.

I enlighet med antagen instruktion för kommunchefen framgår att ”Kommunchef an-
svarar för att, efter samråd med KSau, organisera verksamheten inom kommunsty-
relsens förvaltning”. Enligt kommunstyrelsens beslut 2020-01-28 § 19 lyfts nu detta 
till beslut av styrelsen.

Vad gäller organisationen av bostäder kommer förslag från ekonomiavdelningen att 
behandlas av kommunfullmäktige. 

Konsekvensanalys
Att låta genomföra ytterligare en utredning måste anses vara onödigt då motionens 
intentioner omfattas i den beslutade utredningen.

 

Jens Odevall Marie-Louise Johansson
Kommunchef Seniorkonsult

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-21 183

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 183 Dnr 2019/219 109 KS

ANMÄLAN: Motion (M FÖL KD) - gällande organisation

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) föreslår i 
motion inkommen 2019-10-22 
- att en tydlig helhetsansats, inklusive fastigheter och stödfunktioner, görs av de 

funktioner som man avser att organisera om. Samt att analys och genomförande 
sker skyndsamt.

- se över organisationen av bostäder.
- inrättande av politisk styrorganisation, exempelvis teknisk nämnd (fördel att med-

lemmar kan hämtas utanför kommunstyrelsen, samt att det blir en tydligare bud-
getstyrning) eller tekniskt utskott ska inkluderas i denna helhetsansats. 

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden konstaterar vid fråga att kommunfullmäktige ställer sig bakom presi-
diets förslag.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Motion gällande organisation till Borgholms kommunfullmäktige 
 
Bakgrund 
2003 överfördes den skattefinansierade verksamheten från kommunen (gata & park, kost, logistik och 
lokalvård) till Borgholm Energi (BEAB). Vi är nu i process att besluta om att återföra den 
skattefinansierade verksamheten till Borgholms kommun. Skälen till detta är bättre styrning mellan 
beslut och utförande samt att förvaltningsform är lämpligare för denna typ av verksamhet. 
 
Förslag 
I detta sammanhang bör organisation och verksamheter genomlysas. T.ex. är fastighetsfunktionen 
delad mellan kommunen och bolaget. Hur kan synergier mellan fastigheter och de övriga 
skattefinansierade verksamheterna säkerställas så att det blir bättre med lägre kostnad?  
Både kommunen och BEAB äger bostäder och frågan om dessa kan ägas av kommun eller ett 
energibolag bör klarläggas.  
 
Vidare bör dubbla kund-, och ekonomiorganisationer samt administration ses över.  
Eventuella ändringsförslag ska belysa konsekvenserna i såväl BEAB som i kommunen. Vidare måste 
de finansiella konsekvenserna tydligt klarläggas. 
 
En omorganisation berör arbetsrättslagstiftning, fackliga förhandlingar och information samt den 
politiska beslutsgången.  
 
Vi yrkar därför att: 

● en tydlig helhetsansats, inklusive fastigheter och stödfunktioner, görs av de funktioner som 
man avser att organisera om. Samt att analys och genomförande sker skyndsamt 
 

● Se över organisationen av bostäder  
 

● inrättande av politisk styrorganisation, exempelvis teknisk nämnd (fördel att medlemmar kan 
hämtas utanför KS, samt att det blir en tydligare budgetstyrning) eller tekniskt utskott ska 
inkluderas i denna helhetsansats 

 
 
Den samlade oppositionen genom 
Carl Malgerud (M) 
Torbjörn Johansson (FÖL) 
Marwin Johansson (KD) 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-05 111

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111 Dnr 2019/220 109 KS

Motion (M FÖL KD) - gällande bostäder

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfull-
mäktige
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) föreslår i 
motion inkommen 2019-10-21

- att så snart möjligt sälja hyresrätterna i Rälla när så bedöms lämpligt (före eller 
efter budgeterad byggnation).

Beslutsunderlag
Motionen.
Tjänsteskrivele, 2020-01-10.

Bedömning
Borgholms kommun uppförde under 2019 ett hyreshus med 10 lägenheter i Rälla 
på fastigheten Högsrum 5:29. Fastigheten uppfördes inom ramen för Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR, före detta SKL) ramavtalsupphandling av flerfa-
miljshus. Vid projektstarten upprättades en formell bostadskö med cirka 27 anmäl-
da intressenter efter information i ”Kommunnytt” och artiklar i lokalpressen. Hyres-
gästerna fick tillträde till bostäderna den 1 september 2019.

Innan beslut om projektstarten gjordes en ansökan till Boverket om tidsbegränsat 
stöd till hyresbostäder och bostäder för studerande. Länsstyreslens har beviljat 
maximalt statligt stöd med 3 402 000 kr efter projektets genomförande och att 
samtliga villkor för stödet uppfylls. Stödmottagaren ska förbinda sig att under fem-
ton års tid att följa villkoren för stödet som bland annat omfattar att 

- Bostäderna förmedlas med öppet och transparenta allmännyttiga principer
- Ställa rimliga krav på den ansökandes ekonomi (Boverkets föreskrifter och all-

männa råd (2016:17)
- Inte överlåta hyresfastigheten till någon som avser att använda bostäderna till 

annat ändamål eller med andra villkor än de som förutsattes när stödet bevilja-
des.

- Se till att hyrorna fastställs enligt 12 kap. 55 c § jordabalken (2016:881) och 
därefter inte ökar mer än hyrorna i genomsnitt på orten.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-05 111

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
Det finns i SKR:s ramavtal om upphandling av flerbostadshus inget formellt hinder 
att avyttra fastigheten till annan fastighetsägare. I Boverkets villkor anges tydligt vil-
ket ansvar som avses under en period om femton år. Vid en eventuell överlåtelse 
ska kommunen som nuvarande fastighetsägare och mottagare vara medveten om 
risken att bli återbetalningsskyldig beviljat bidrag om villkoren inte följs av kommu-
nen eller presumtiv köpare av fastigheten. 

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) yrkar föreslå avslag till motionen.

Carl Malgerud (M) yrkar föreslå bifall till motionen.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Ilko Corkovic yrkande att 
föreslå avslag; och Carl Malgerud yrkande att föreslå bifall. Ordförande finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår avslå motionen.

Reservation
Carl Malgerud (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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Motion gällande bostäder till Borgholms kommunfullmäktige 
 
Bakgrund 
Under förra mandatperioden, i samband med den stora inflyttningen med nyanlända, kunde man se 
ett starkt ökat behovet av hyresrätter. Som en följd av detta tillstyrkte dåvarande KSAU enhälligt att 
avsätta 16 mkr för byggnation av hyresrätter. Dessa skulle, på initiativ från M och FÖL, placeras i 
Rälla och Löttorp då det var svårare att motivera externa aktörer att investera på dessa mindre orter. 
Något som också beslutades.  
 
Rälla är färdigbyggt och nu har majoriteten planerat för ytterligare hyresfastigheter i Rälla genom att 
avsätta medel i budgeten för 2020 med motiveringen att efterfrågan är så stor där. Löttorp är 
fortfarande i projekteringsstadiet då det inte tycks finnas någon formell bostadskö där. Men vi ska 
minnas att innan arbetet med fastigheterna påbörjades i Rälla fanns ingen uttalad bostadskö där 
heller. Med utbudet kom efterfrågan! 
 
 
Förslag  
I detta ser vi nu att det de facto finns en bostadsmarknad som fungerar i Rälla. Vi anser därmed ska 
att våra privata investerare ska sköta denna vidareutveckling precis som i Borgholms tätort där en rad 
investerare f.n. bygger/projekterar nya bostäder. Näringslivet i vår kommun med omnejd bör få 
utveckla och förvalta detta område, inte kommunen.  
  
Oppositionspartierna vill att kommunen snarast möjligt säljer fastigheterna i Rälla för att bidra till 
kommunens finansieringsmöjligheter och i detta fall specifikt för att finansiera projekteringen av alla 
pågående detaljplaner. Däremot ser vi att arbetet med hyresfastigheter i Löttorp fortgår enligt tidigare 
beslut.  
  
Vi yrkar därför att: 

● så snart möjligt sälja hyresrätterna i Rälla när så bedöms lämpligt (före eller efter budgeterad 
byggnation). 

 
 
Den samlade oppositionen genom 
Carl Malgerud (M) 
Torbjörn Johansson (FÖL) 
Marwin Johansson (KD) 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-12 123

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123 Dnr 2019/231 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av kommunala administrationen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att avslå motionen då kommunchefen genom antagen instruktion redan har upp-

draget att organisera kommunens administration och revisorerna har uppdra-
get att granska kommunens verksamheter.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-11-06 
- att kommunfullmäktige beslutar låta göra en opartisk, förutsättningslös och 
grund-

lig översyn över den kommunala administrationen med syfte att kunna rensa 
bort 

alla tjänster som inte behövs för vår kommuns kärnverksamheter eller för annan 
väsentlig service för kommunmedborgarna.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-11-18 § 214 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 214 lämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-05.

Bedömning
Av antagen instruktion för kommunchefen framgår ”att kommunchef ansvarar för 
att, efter samråd med KSau, organisera verksamheten inom kommunstyrelsens 
förvaltning”. 

Av instruktionen framgår även att kommunchefen har ”att utveckla kommunen som 
organisation, verksamhet och territorium”, samt ”att kommunchef har en drivande 
och samordnande roll i utvecklingen av kommunens organisation, verksamheter 
samt som geografiskt område”.

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att ”Styrelsen är anställande myndighet 
för samtlig personal i kommunen”.

Under de senaste åren har omorganisationer pågått inom hela kommunen som in-
neburit att ett flertal nya befattningar med nya benämningar tillskapats samtidigt 
som gamla tagits bort, både inom vård, skola och omsorg samt även inom kom-
munstyrelsens förvaltning.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-12 123

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nya arbetsuppgifter har lagts på kommunen vilket inneburit att ansvariga personer 
för dessa tjänster har fått andra benämningar på sina befattningar än vad som varit 
tidigare; Informatör har blivit kommunikatör. Teknisk chef har blivit tillväxtchef och 
mark- och exploateringsstrateg. Stadsarkitekt – samhällsplanerare, Näringslivschef 
- näringslivsutvecklare. Personalchef har blivit HR-chef osv. 

Benämningarna följer Sveriges Kommuner och Regioners kommunala befattnings-
koder och är vedertagna i den kommunala sfären och följer utvecklingen av kom-
munala verksamheten.

Kommunfullmäktige godkänner genom budget varje år personalkostnaden för den 
kommunala organisationen. Kommunchefen har därefter ansvar att organisera 
verksamheten utifrån antagen budget.

Revisorerna har att granska kommunens verksamhet.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 214

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 214 Dnr 2019/231 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av kommunala administra-
tionen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) har 2019-11-06 inkommit med en motion om att kommunstyrelsen 
borde besluta om göra en opartisk, förutsättningslös och grundlig översyn över den 
kommunala administrationen med syfte att rensa bort alla tjänster som inte behövs 
för kommunens kärnverksamhet eller för annan väsentlig service för Borgholms 
kommuns medborgare. 

Beslutsunderlag
Motion  2019-11-06

Dagens sammanträde
Per Lublin (ÖP) presenterar sin motion.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lämna över motionen till kommunsty-
relsen för beredning och finner att fullmäktige beslutar göra så.  

Skickas till
Kommunstyrelsen.

______________
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-05-12

§ 117 Information om kommunens budgetförutsättningar 
§ 118 Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr till Fyr 
§ 119 Yttrande över revisionsrapporten granskning av kommunens fysiska

planering
§ 120 Yttrande över revisionsrapporten granskning av kommunens

detaljplansprocess
§ 121 Motion (M FÖL KD) - gällande organisation 
§ 122 Motion (M FÖL KD) - gällande ekonomi 
§ 123 Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av kommunala administrationen 
§ 124 Hastighetsbegränsande åtgärder; Östra Kyrkogatan och Kungsgatan 
§ 125 Lunch för anställda arbetande nära omsorgstagare 
§ 126 Ägarbyte av fastigheterna Rödhaken 5 och Högsrum 5:29 mellan

Borgholms kommun och Borgholm Energi AB

2020-05-05

§ 108 Remiss; En utvecklad organisation för lokal statlig service
delredovisning avseende lämpliga platser

§ 109 Återkallande av uppdrag; Utredning, huvudmannaskap inom
kommunens tätorter

§ 110 Återrapporering av deltagande i kurser, konferenser; politiker;
Dokumentation 9 mars 2020 Är vi ett jämställt län?

§ 111 Motion (M FÖL KD) - gällande bostäder 
§ 112 Föreningsbidrag för arbete att stötta svaga och utsatta; Hela

Människan Ria Borgholm och Röda korskrets lokalföreningar i
kommunen

§ 113 Hastighetsbegränsande åtgärd; Storgatan, centrala Borgholm 
§ 114 Föreningsbidrag; Himmelsberga Ölands Museeum 
§ 115 Löneöversynen och löneutrymme 
§ 116 Avstämningsmöte projektgruppen; Projekt nybyggnation

Åkerboskolan

2020-04-14

§ 99 Information av tidsplan för särskilt boende på Ekbacka 
§ 100 Anläggning av bussparkering och ny tömningsstation 
§ 101 Byte av mark avseende Haglerum 2:1 gentemot Melösa 4:3. 
§ 102 Försäljning av arrendetomter Sjöstugeudden 
§ 103 Skrivelse med önskemål efterskänka alla kommunala avgifter i ett år 
§ 104 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 
§ 105 Överföring av medel för lättnad av arbetsgivaravgift till näringslivet

samt minskad fondering under 2020 gällande deponitäckning BEAB
§ 106 Arkivmaterial, inköp och anställning av personal 
§ 107 Kundo, inköp av ärendehanteringsprogram, chatt och Forum 
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Kultur- och fritidsutskottet 

2020-04-06

§ 6 Borgholms kommuns kulturpris 2019 
§ 7 Deltagande 6 juni 
§ 8 Arrangemangsbidrag 2020 (kulturprogrambidrag) 
§ 9 Projektbidrag våren 2020 (kulturprojektbidrag) 
§ 10 RF SISU Småland ansöker om arrangemangsbidrag för "Move for

fun"
§ 11 Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbildning för ungdomar 
§ 12 Motion (Marcel van Luijn M) - investeringsbidrag till föreningar

2020-03-19

§ 5 Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad

-----------------------------------------------------------------
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.992 I Överenskommelse om avvikelse från lag och 
avtal gällande hantering av semester för 
semesteråret 2020 | Viktig information från SKR 
(cirkulär 20:19)

Magdalena Widell

2020-04-23 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.1001 I Beslut från länsstyrelsens efter 
avgränsningssamråd mellan Borgholms kommun 
och länsstyrelsen 2020-02-18

Leon Hansson

2020-04-23 Länstyrelsen i Kalmar län

KS 2019/117 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Översiktsplan för Borgholms kommun

2020.1008 I Förvaltningsrätten meddelar i sin dom i mål 1834-
19 att de avvisar överklagandet avseende 
paragraf 54.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. 
Överklagandet gäller Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut den 12 mars 2019, 54, 56 
och 62 §§

Magdalena Widell

2020-04-24 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2020.1011 I Förvaltningsrätten meddelar i sin dom i mål  2176
-19—2180-19 om Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut den 2 april 2019, 64-66 §§ 
samt 72-
73 §§  avvisar överklagandet avseende beslutet 
under paragraferna
72 och 73.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.

Magdalena Widell

2020-04-27 Förvaltningsrätten i Växjö 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2020.1012 I Feriearbete/Sommararbete 2020 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:21)

Magdalena Widell

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2020-05-18

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2020-04-21 - 2020-05-15

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: KS

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020-04-27 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.1015 I INSTÄLLT: VP A434.433/2019 Ölands Motordag, 
 Borgholm, 2020-05-23, kl.08.00-18.00

Magdalena Widell

2020-04-27 tillstand.sydost@polisen.se

KS 2020/6 KS meddelande 

Begagnade av allmän plats 

2020.1017 I Överenskommelse om intrångsersättning 
beträffande 
fastigheten Halltorp 1:23. Utbetalning av 
ersättningen på  770 000 (sjuhundrasjuttiotusen) 
kronor kommer att göras direkt från 
Naturvårdsverket, senast två månader efter det 
att överenskommelsen undertecknats av båda 
parter.

Magdalena Widell

2020-04-27 Länstyrelsen i Kalmar län 

      KS meddelande ÖVERENSKOMMELSE

2020.1024 I Protokoll  Förbundsmöte 2020-03-12 Magdalena Widell

2020-04-29 Kommunförbundet Kalmar län

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.1025 I Tillstånd för tävling på cykel 2020-06-17 Kalmar 
OK

Magdalena Widell

2020-04-30 Länstyrelsen i Kalmar län

KS 2020/15 KS meddelande TILLSTÅNDSBEVIS

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.1031 I Överenskommelse om partsgemensamma 
arbeten och ändringar i Bilaga M till Allmänna 
bestämmelser (AB) och HÖK 18 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:22)

Magdalena Widell

2020-04-30 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.1032 I Ändringar i Allmänna bestämmelser och 
partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist 
m.m. | Viktig information från SKR (cirkulär 20:23)

Magdalena Widell

2020-04-30 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.1033 I  | Viktig information från SKR (cirkulär) Magdalena Widell

2020-05-04 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  2 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.1034 I Företagsklimatet NKI Magdalena Widell

2020-05-04 SKR

KS 2018/106 KS meddelande RAPPORT

Näringslivsstrategi för Borgholms kommun

2020.1039 I Samråd angående öppning i stenmur på 
fastigheten Källingemöre 4:2, Borgholm kommun 
(dnr 521-3469-20)
Länsstyrelsens synpunkter
Eftersom den aktuella stenmuren inte ligger i 
jordbruksmark omfattas den inte av 
biotopskyddet. Länsstyrelsen har därför inga
synpunkter på att ni gör en öppning på fem 
meter.

Magdalena Widell

2020-05-04 Länstyrelsen Kalmar län

KS 2020/36 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Fastighetsförsäljning; Haglerum 2:1

2020.1133 I Likvidation av Regionförbundet i Kalmar län Magdalena Widell

2020-05-12 Ulrika Cederholm

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.1150 I Skrivelse ställd till KSO om Ni på kommunen bör 
därför prioritera utbyggnaden av det 
fiberbaserade
bredbandsnätet framför initiativ som är inte 
fungerar med otillräckligt bredband samt svar från 
KSO om att kontakta IP-Only 

Magdalena Widell

2020-05-12 Pär Tranvik

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.1157 I Överenskommelse om satsning på 
kompetensförsörjning till äldreomsorgen | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:25)

Magdalena Widell

2020-05-14 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.1165 I Kallelse till årsstämma i Inera AB. 17 juni 2020 kl. 
10.00-11.00 i Ineras lokaler, på Tjärhovsgatan 21 
i Stockholm

Magdalena Widell

2020-05-14 Ineras kansli

      Skickad till KSO KALLELSE

2020.1167 U Köpekontrakt mellan Borgholms kommun och 
Kent Karlsson gällande Högsrum 5:73 med 
adress Kattfotsvägen 12. Köpeskilling 150 00kr 

Magdalena Widell

2020-04-24 Fastighetsbyrån 

KS 2020/4 KS meddelade KÖPEAVTAL

Sidan  3 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Markfrågor 2020

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.917 U Borgholms kommun motsätter sig överklagandet 
av kommunfullmäktiges beslut § 42/20 och vill i 
ärendet framföra följande:
Vad gäller Lublins hänvisning till, vad han anser, 
ordförandens "grundlagsbrott" finns det inga 
lagregler vare sig i Kommunallagen, 
Tryckfrihetsförordningen eller 
Yttrandefrihetslagen om protokollsanteckning. 
Varje kommun skriver in i sina arbetsordningar 
och reglementen vad gäller vid 
protokollsanteckning. Eftersom 
protokollsanteckningen inte finns fysiskt vid 
sammanträdet, utan ledamoten bara anmäler 
avsikten att lämna anteckning, är det 
ordföranden som slutligen bestämmer om hen 
anser att protokollsanteckningen "ska belasta" 
protokollet. 
Lublin måste efter alla sina år som politiker i 
fullmäktige vara väl medveten om att detta gäller 
även i Borgholms kommun. 
Vill han vara säker på att få sina synpunkter och 
åsikter med i protokollet ska han välja att 
reservera sig mot beslutet, en rätt som däremot 
är lagstyrd av Kommunallagen 4 kap 27 §. 
Med hänvisning till ovanstående anser 
Borgholms kommun att Lublins 
laglighetsprövning och begäran om 
undanröjande ska lämnas utan bifall. 

Ilko Corkovic

2020-04-21 Yttrande

KS 2020/25 2020-04-21 Skickat från min e-post till 
förvaltningsrätten /Magda

DELEGERINGSBESLUT

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

2020.994 U Bönan på hörnet - tillstyrkt ansökan för 
uteservering under fastställd gågatuperiod samt 
för vinterservering föroch efter 

Anders Magnusson

2020-04-23 Yttrande 

KS 2020/6 2020-04-23 Skickat från min mail /Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2020-05-18

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2020-04-21 - 2020-05-15

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.996 U Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
årligen återkommande gångfartsområde på 
Storgatan,
Borgholm;
beslutade den 9 april 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 
kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Storgatan i Borgholm, delen Tullgatan-
Slottsgatan, ska vara gångfartsområde. 
Föreskriften är årligen
återkommande under tiden 1:a september – 
31:a maj.
Denna författning träder i kraft den 9 april 2020.
Detta beslut är taget på delegation den 9 april 
2020.

Helene Wertwein Haavikko

2020-04-23 0885 2020:10

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

2020.997 U Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
gångfartsområde på Östra Kyrkogatan, 
Borgholm;
beslutade den 9 april 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 
kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Östra Kyrkogatan i Borgholm, delen Södra 
Långgatan-Norra Långgatan, ska vara 
gångfartsområde.
Föreskriften är årligen återkommande under 
tiden 1:a september – 31:a maj.

Helene Wertwein Haavikko

2020-04-23 0885 2020:11

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

2020.998 U Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
gångfartsområde vid korsningar längs 
Storgatan,
Borgholm;
beslutade den 9 april 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 
kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Korsningen mellan Storgatan och 
Hantverkaregatan, korsningen mellan Storgatan 
och Trädgårdsgatan
samt korsningen mellan Storgatan och 
Köpmangatan i Borgholm ska vara 
gångfartsområde. För
gångfartsområdena gäller en sträcka på 7 m 
norr respektive 7 m söder om kornsingarna..

Helene Wertwein Haavikko

2020-04-23 0885 2020:12

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

2020.1000 U Trafikanordningsplan tillstånd- Fiber i centrala 
Borgholm 2020-04-06--2020-05-25

Julia Hallstensson

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020-04-23 20200001/Transtema Network Services AB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.1019 U Jag har idag med stöd av delegation punkt D19 
beslutat
att  avslå begäran om hamling av aktuell Ek på 
grönområdet mellan Häggvägen och Almvägen i 
Borgholm

Stefan Andersson-Junkka

2020-04-28 Tilll Annelie Marcusson

KS 2018/67 DELEGERINGSBESLUT

Begäran om trädfällning 2018-2020

211121 K Ang trädfällning på Duvan 2 Stefan Andersson-Junkka

2020-04-28

KS 2018/67 DELEGERINGSBESLUT

Begäran om trädfällning 2018-2020

2020.1042 U Tillstånd- Grävning sker på  Furuhällsvägen 10 - 
6 Till landsborgsvägen 1 under perioden 2020-
04-30--2020-05-08 

Alexander Sundstedt

2020-05-05 20200016/Borgholm Energi AB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.1194 U Ebbas-Ansökan tillstyrks 2020-04-30- 2020-05-
31, 2020-09-01-2020-09-22 samt 2020-09-28-
2020-10-01 uteservering 3,0 m * 11,5 m utanför 
den del av fastigheten som disponeras av 
verksamheten förutsatt att minst 1,5 meter fri 
gångbana bibehålls. Parkeringsplatser i direkt 
anslutning till serveringen får nyttjas till 
gångbana för att säkerställa att fri passage kan 
bibehålls, förutsatt att tydlig, om möjligt fasta, 
avgränsningar mellan gångtrafikanter och 
biltrafik finns.

Ansökan tillstyrks 2020-06-01 -2020-08-31 samt 
2020-09-23-2020-09-27 (fastställd gågatuperiod)

för uteservering med totalt 112 kvm utmed den 
del av fastigheten som disponeras av 
verksamheten.

Anders Magnusson

2020-05-13 Yttrande 

KS 2020/6 20220-05-15- Skickat till polisen/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

211630 K Ny kommunjägare- utse Örjan Petersson till 
kommunjägare 

Ilko Corkovic

2020-05-15

KS 2020/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.1190 U Tack o Bock- tillstyrks 2020-05-07- 2020-05-31 
samt 2020-09-01-2020-09-22 uteservering 2,6 
m * 6,0 m utanför den del av fastigheten som 
disponeras av verksamheten förutsatt att minst 
1,5 meter fri gångbana bibehålls. 
Parkeringsplatser i direkt anslutning till 
serveringen får nyttjas till gångbana för att 
säkerställa att fri passage kan bibehålls, 
förutsatt att tydlig, om möjligt fasta, 
avgränsningar mellan gångtrafikanter och 
biltrafik finns.

Ansökan tillstyrks 2020-06-01 —2020-08-31 
(fastställd gågatuperiod)
för uteservering med högst 6,0 m från husliv och 
högst 12,0 m mätt från trottoarkant vilket innebär 
att trottoaren måste lämnas fri för passage.
Måtten får ej överskridas.

Anders Magnusson

2020-05-15 Yttrande 

KS 2020/6 2020-05-15 Skickat till polisen /Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.1191 U Anderssons Glassfabrik -Storgatan 32  
Borgholm  Ansökan tillstyrks 2020-06-01--2020-
08-31 området som får ianspråktas för 
uteservering är högst 5,00 x 4,00 meter beläget 
mitt i Storgatan, ca 4 meter utanför den del av 
fastigheten som disponeras av verksamheten.

Anders Magnusson

2020-05-15

KS 2020/6 2020-05-15- Skickat till polisen/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.1192 U Lilla hamnkontoret- tillstyrks 2020-05-15--2020-
09-30 området som får ianspråktas för 
uteservering är 20 x 10 samt 14 meter (något 
romb-formad).

Anders Magnusson

2020-05-15 Yttrande 

KS 2020/6 2020-05-15 Skickat till polisen/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

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

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.1193 U Brasser- tillstyrkt ansökan för uteservering under 
Ansökan tillstyrks 2020-04-30- 2020-05-31 samt 
2020-09-01-2020-09-22 uteservering 4,0 m * 
11,0 m utanför den del av fastigheten som 
disponeras av verksamheten förutsatt att minst 
1,5 meter fri gångbana bibehålls. 
Parkeringsplatser i direkt anslutning till 
serveringen får nyttjas till gångbana för att 
säkerställa att fri passage kan bibehålls, 
förutsatt att tydlig, om möjligt fasta, 
avgränsningar mellan gångtrafikanter och 
biltrafik finns.

Ansökan tillstyrks 2020-06-01 —2020-08-31 
(fastställd gågatuperiod)
för uteservering med högst 4,5 m från husliv och 
högst 11,0 m utmed den del av fastigheten som 
disponeras av verksamheterna 

Ansökan avstyrks på Slottsgatan då denna inte 
är gågata. Del av trottoaren får nyttjas, dock ska 
gångtrafikanter kunna passera obehindrat
  

Anders Magnusson

2020-05-15 Yttrande 

KS 2020/6 2020-05-15 skickat till polisen /Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.1195 U Ebbas by the sea- Ansökan tillstyrks gällande 
uteservering utmed restaurangen Ebbas by the 
sea, Sjötorget i Borgholm under tiden 2020-05-
01-2020-10-01 området som får ianspråktas är 
27,6 m x 17,3 m. 

Anders Magnusson

2020-05-15

KS 2020/6 2020-05-15- Skickat till polisen/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.1198 U Stora Hamnkontoret- Tillstyrkt ansökan gällande 
uteservering 

Anders Magnusson

2020-05-15

KS 2020/6 2020-05-15- Skickat till polisen /Magda DELEGERINGSBESLUT
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