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Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning januari 

Förslag till beslut  
 
att  lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter januari. 

 Resultatet för kommunen är +4,8 miljoner kronor. (Årsprognos +17,1 miljoner 
kronor) 

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +4,2 miljoner kronor. (Årsprognos 
+2,4 miljoner kronor) 

 Likvida medel 36,8 miljoner kronor.  
 Investeringar 1,9 miljoner kronor. (Årsprognos 59,9 miljoner kronor 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning för kommunen januari 2021.  

Bedömning 
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för 
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning. 
Kommunstyrelsen 
• Översyn av tjänster inom mark- och exploatering pågår, samt omförhandling av ar-
rendeavtal, effekten kommer till största del under 2022 och framåt beroende på när 
avtal löper ut. 
• Att kreditera/sänka intäkter för allmän platsmark är ett politiskt beslut som påverkar 
resultatet negativt. 
• Nämndsekreterartjänst är inte tillsatt vilket får hanteras när effektiviseringar av digi-
talisering inom miljö- och bygglovsenheterna uppkommer. 
• Utredning måste göras av omlastningens kostnader om ersättning inte utgår från 
staten. 
• Transportavtalen måste ses över inför 2022 eftersom kostnaderna har ökat. 
 
  
Linda Kjellin Mattias Sundman 
Tf ekonomichef Controller 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Den pågående pandemin präglar fortfarande mycket av arbetet och ledningens fokus. 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 Förvaltningen arbetar för att få till nya arbetsprocesser i nya digitala 
verksamhetssystem. Miljöenheten uppgraderade verksamhetssystem i december 
och implementering pågår för fullt. Bygglovsenheten håller som bäst på att införa 
nya digitala moduler som förväntas vara i drift under våren. 

 Planavdelningen arbetar med ny planprioritering inför politisk beslut. 

Tillväxt 

 Tillväxtenheten har fått positivt besked av länsstyrelsen om LONA-projekt 
avseende Utveckling av våra vandringsleder. Nivån av bidrag är ännu inte känd. 

Teknisk verksamhet 

 Upphandlingsunderlag för nya Åkerboskolan färdigställdes och anbudstiden går 
ut i mitten av februari. 

 Kostenheten inledde januari med paketering av lunchlådor till såväl 
högstadieelever som gymnasieelever som under hade distansundervisning. 

 Första januari övergick Ekbacka café till Kostverksamheten och drivs fram till 
vecka 8 i tillfälliga lokaler på grund av renovering. 

Verksamhetsstöd 

 Ekonomiavdelningen har arbetat med att färdigställa bokslutet för 2020 samt 
förberett för kick-off inför budget 2022 som kommer genomföras digitalt den 
18:e februari. 

 HR-avdelningen har påbörjat arbetet med löneöversyn för 2021, nya löner är 
planerade för 1 april.  

 Rekrytering av HR-chef pågår fortfarande. 

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 
Förvaltningen visar en avvikelse om 0,9 mkr (prognos -2,6 mkr). Överskottet relateras till 
ännu ej utdelade medel för exempelvis bidrag och medfinansiering. 

Omlastningen belastas främst av kostnader som är kopplat till inköp rörande covid-19 och 
som inte är utdebiterat i verksamheten, dessa kostnader kommer att återsökas hos 
Socialstyrelsen om detta blir möjligt. 

Det som påverkar prognosen negativt är främst kostnader för snöröjning inom gata park. 
Kostnaden är uppskattad i prognosen och antas avstanna under februari. 
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Kommunens verksamheter 

Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Kommunstyrelsen uppvisar för perioden januari ett överskott på +0,9 mkr. Generellt 
uppvisar verksamheterna överskott eller är nära en budget i balans. Nedan redovisas 
punkter som är betydande för resultatet: 

Kommunledning och politik 

 Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott vilket relateras till lägre kostnader för 
bidrag än budgeterat. 

Miljö, plan och bygg 

 Administrationen uppvisar underskott till följd av höga kostnader för porto. En 
del av dessa kostnader kan höra till 2020. Det är också högre kostnader för 
personal relaterat till pandemin. 

 Byggenheten uppvisar överskott främst på grund av att intäkterna är i budgeterad 
nivå. Administrationen har förstärks för att sårbarheten i fakturahanteringen ska 
minska samt att fakturorna ska skickas ut så nära bygglovsbesluten som möjligt. 

 Miljöenheten uppvisar underskott då verksamhetens intäkter kommer först under 
våren. 

 Plan uppvisar överskott för perioden vilket beror på planavgifter för 
handelstriangeln. 

Teknisk verksamhet 

 Kosten uppvisar underskott till följd av ökade kostnader för livsmedel relaterat 
till helgdagar samt OB och timvikarier från december månad. 

Verksamhetsstöd 

 IT-avdelningen har flyttat till Ölands kommunalförbund sedan ett år tillbaka det 
som uppvisar underskott är inköp som IT-avdelningen gjort och som ska 
debiteras ut till verksamheterna. 

Analys av årsprognos 

Prognosen för året är ett underskott på -2,6 mkr. De punkter som är mest betydande för 
prognosen är: 

Teknisk verksamhet 

 Gata/park förväntas uppvisa överskott inom i princip alla verksamheter. Det som 
belastar är kostnaden för snöröjning. Det finns budget för cirka fem fulla 
utryckningsdagar. Under januari uppskattas två utryckningsdagar ha behövts och 
i prognosen för året har 15 ytterligare lagts till. 

 Transport förväntas uppvisa underskott då kostnaden mattransporter är dyrare än 
budgeterat. 

Miljö- plan och bygg 

 Miljöenheten prognosticerar ett underskott på -0,5 mkr. Resultatet är beräknat 
utifrån att intäkterna inte blir högre än förväntat samt ökade kostnader för 
personal jämfört med år 2020. 

 Administrationen förväntas uppvisa ett underskott vid årets slut vilket baseras på 
merkostnader pga långtidssjukskrivningar samt implementering av de digitala 
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utvecklingsprocesser som sattes igång för både miljö- och bygg under 2020. 
Personalstyrkan har också förstärkts på grund av pandemin. Om det går att 
eftersöka kostnader kommer detta göras och då förbättras prognosen. 

Ekonomisk sammanställning ansvar 

   Årsbudget Budget jan Utfall jan Avvikelse Årsprognos 
(avvikelse) 

 Total      

1010 Kommunstyrelse 83 662 6 881 6 114 766 75 

1015 Fastigheter -71 350 357 -7 0 

1016 Fastighetsfunktion 14 911 1 162 1 011 151 0 

1100 Kommunstab 7 096 582 442 140 0 

1101 Administration 7 051 569 754 -185 -100 

1105 Tillväxtenhet 204 9 20 -12 250 

1106 Gata och park 19 109 1 773 1 773 0 -2 500 

1107 Hamnar 3 794 546 387 158 0 

1108 Kultur och näringsliv 8 897 737 532 205 100 

1109 Miljöprojekt 949 78 82 -3 0 

1110 Ekonomiavdelning 7 631 623 515 108 50 

1112 IT- avdelning 0 0 85 -85 0 

1120 HR-avdelning 8 651 710 678 32 0 

1130 Byggenhet 60 -7 -109 102 100 

1131 Planenhet 2 160 176 -122 297 0 

1135 Miljöenhet 3 288 260 520 -259 -500 

1139 Bostadsanpassning 1 469 122 58 64 0 

1140 Kostenhet 0 33 83 -51 100 

1150 Lokalvård 0 -45 -70 26 50 

1151 Transport 0 1 23 -22 -190 

1152 Omlastning 0 -3 501 -504 0 

 Summa 168 860 14 555 13 633 923 -2 563 

Åtgärder och konsekvensanalys 

 Översyn av tjänster inom mark- och exploatering pågår. 
 Omförhandling av arrendeavtal pågår, effekten kommer till största del under 

2022 och framåt beroende på när avtal löper ut. 
 Att kreditera/sänka intäkter för allmän platsmark är ett politiskt beslut som 

påverkar resultatet negativt. 
 Nämndsekreterartjänst är inte tillsatt vilket får hanteras när effektiviseringar av 

digitalisering inom miljö- och bygglovsenheterna uppkommer. 
 Utredning måste göras av omlastningens kostnader om ersättning inte utgår från 

staten. 
 Transportavtalen måste ses över inför 2022 eftersom kostnaderna har ökat. 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Den pågående pandemin präglar fortfarande mycket av arbetet och ledningens fokus. 
Sedan årsskiftet pågår vaccinationer mot covid-19 inom och kommunen och beräknas 
vara klart senast vecka 8 beroende på tillgången till vaccin. Våra äldsta medborgare och 
personal inom äldreomsorgen är de grupper som kommer att prioriteras i ett första skede. 

Under januari har stränga restriktioner kring utbildningsförvaltningens verksamheterna på 
grund av Pandemin genomförts. Distansundervisning på högstadiet har genomförts, 
stängda fritidsgårdar, kulturskola på distans, stängd öppen förskola och begränsad service 
på biblioteken. 

Övriga händelser i kommunens verksamheter: 

 Kommunledningsförvaltningen arbetar för att få till nya arbetsprocesser i nya 
digitala verksamhetssystem, bland annat inom miljö- och byggenheten. 

 Planavdelningen arbetar med ny planprioritering inför politisk beslut. 
 Arbetet med löneöversyn för 2021 har påbörjats, nya löner är planerade för 1 

april. 
 Rekrytering av HR-chef pågår fortfarande. 
 Upphandlingsunderlag för nya Åkerboskolan färdigställdes och anbudstiden går 

ut i mitten av februari. 
 Första januari övergick Ekbacka café till Kostverksamheten och drivs fram till 

vecka 8 i tillfälliga lokaler på grund av renovering. 

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 
Kommunens resultat uppgår till 4,8 miljoner kronor och den totala budgetavvikelsen är 
4,3 miljoner kronor. Samtliga nämnder och styrelser visar en positiv budgetavvikelse för 
perioden. 

Prognosen för kommunens resultat +17,1 miljoner kronor består av det budgeterade 
resultatet +15,2 miljoner kronor och budgetavvikelsen +2,4 miljoner kronor. Samtliga 
nämnder utom kommunstyrelsen visar en positiv budgetavvikelse för året. 
Kommunstyrelsens avvikelse beror till största del på kostnader avseende snöröjning. 

Likviditet 
Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller 
ökad likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på 
att en kommuns totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. 

 Utgående saldo för perioden är 36,8 miljoner kronor, vilket är 11,3 miljoner 
kronor mindre än december 2020. 

 Årets största utbetalning, förutom löner, görs i mars när 4,5 procent av alla 
lönesummor betalas till "Individuella pensionsvalet", det vill säga varje 
medarbetares val av pensionsplacering. Summan uppgår till cirka 15 mkr.      

 Under januari har 1,9 miljoner kronor i investeringar belastat likviditeten med 
motsvarande belopp.   

 För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har 
kommunen en checkkredit motsvarande 25 miljoner kronor. 

9



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

Uppföljning januari 
Borgholms kommun  3 

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldot för januari 
uppgick till 41,1 miljoner kronor och de faktiska likvida medlen var 36,8 miljoner kronor. 

 

Kommunens verksamheter 

Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Kommunstyrelsen uppvisar för perioden januari ett överskott på +0,9 mkr. Generellt 
uppvisar verksamheterna överskott eller är nära en budget i balans. Den positiva 
avvikelsen beror främst på ej utbetalda bidrag samt ej ännu genomförda aktiviteter. 

För perioden januari uppvisar miljö- och byggnadsnämnden ett underskott på -4,5 tkr. 
Detta härleds till högre kostnader för arvode. 

Utbildningsnämndens budgetavvikelse för januari är +0,5 mkr. Det som fortsätter prägla 
året är ett lägre barn- och elevantal på vissa enheter i och med Covid-19, vilket innebär att 
vikarier inte tillsätts i samma utsträckning vid frånvaro. Alla vakanta tjänster är inte heller 
tillsatta utifrån budget. 

Socialförvaltningen uppvisar för januari månad en positiv budgetavvikelse om 2,1 mkr. 
Förvaltningen har budget på 8 mkr för heltid som norm och delade turer. Kostnader för 
delade turer och heltid som norm beräknas belasta resultatet från februari och framåt. 
Externa placeringar ligger lägre med 0,3 mkr än budgeterat, vilket förbättrar resultatet. 
Förvaltningen har även erhållit en schablonersättning från migrationsverket om 0,5 mkr, 
vilket inte var budgeterat utan påverkar avvikelsen positivt. 

Finansförvaltningens budgetavvikelse är +0,6 mkr. Överskottet förklaras främst av lägre 
kommunövergripande kostnader än budgeterat samt lägre kostnader för räntor än 
budgeterat. 

Analys av årsprognos 

Det finns en osäkerhet om kommunen även under 2021 kommer att fortsätta att få 
ersättning för sjuklönekostnader samt extra kostnader kopplade till covid-19. Därav är 
inget av dessa kostnader uppbokade utan beräknade i prognosen och belastar därmed 
resultatet negativt. 

Kommunstyrelsens prognos för året är -2,6 mkr. Gata/park förväntas uppvisa överskott 
inom i princip alla verksamheter. Det som belastar är kostnaden för snöröjning. Det finns 
budget för cirka fem fulla utryckningsdagar och som februari sett ut kommer inte den 
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budgeten att räcka till. 

Miljö- och byggnadsnämnden förväntas uppvisa en budget i balans. 

Utbildningsnämndens årsprognos är för helåret +0,8 mkr. Att vakanta tjänster utifrån 
budget samt att vikarier inte sätts in fullt ut vid frånvaro påverkar årsprognosen positivt. 
Rektorerna ser över sina barn och elevantal inför hösten och gör anpassningar utifrån 
detta. 

Socialnämndens årsprognos för helåret är +0,2 mkr. Prognosen baseras på att 
kostnaderna för timanställda sjuksköterskor fortsätter att överskrida budgeterad nivå samt 
att kommunen får ersättning för att vaccinera. Överskottet från tomma platser på särskilt 
boende under januari beräknas ligga kvar som en positiv avvikelse resten av året. 

Externa placeringar visade under 2020 på en negativ avvikelse men i prognosen är 
resultatet i balans med budget. Det ekonomiska biståndet visar inget underskott jämfört 
med budget under januari månad men prognosen är att det kommer att öka under året och 
därmed visa ett underskott vid årets slut. 

I finansförvaltningens prognos antas lägre intäkter på grund av färre invånare än 
budgeterat (-2,3 mkr) samt förväntas ett överskott till följd av lägre kostnader för 
avskrivningar än budgeterat (+5,4 mkr). 

Driftredovisning (tkr) 

   Årsbudget Budget 
jan Utfall jan Avvikels

e jan 
Årsprog

nos 
Årsavv
ikelse 

 Total       

0 Kommunfullmäktige 987 86 33 52 957 30 

1 Kommunstyrelsen 168 860 14 555 13 633 923 171 423 -2 563 

2 Övriga nämnder 882 74 14 60 882 0 

3 Borgholms Slott 0 397 214 183 -450 450 

4 Miljö- och 
byggnadsnämnd 587 51 56 -4 587 0 

6 Utbildningsnämnd 189 585 15 755 15 266 489 188 835 750 

7 Socialnämnd 331 769 27 570 25 478 2 092 331 596 173 

8 Finansförvaltning 9 778 820 399 421 4 378 5 400 

9 Finansförvaltning -717 601 -59 798 -59 901 103 -715 301 -2 300 

 Summa -15 153 -491 -4 809 4 318 -17 092 1 939 

Åtgärder och konsekvensanalys 
Kommunstyrelsen 

 Översyn av tjänster inom mark- och exploatering pågår. 
 Omförhandling av arrendeavtal pågår, effekten kommer till största del under 

2022 och framåt beroende på när avtal löper ut. 
 Att kreditera/sänka intäkter för allmän platsmark är ett politiskt beslut som 

påverkar resultatet negativt. 
 Nämndsekreterartjänst är inte tillsatt vilket får hanteras när effektiviseringar av 

digitalisering inom miljö- och bygglovsenheterna uppkommer. 
 Utredning måste göras av omlastningens kostnader om ersättning inte utgår från 

staten. 
 Transportavtalen måste ses över inför 2022 eftersom kostnaderna har ökat. 
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2 Kommunens räkenskaper 

2.1 Investeringsredovisning 
Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 59,9 miljoner kronor. Eventuell överföring 
av pågående investeringar från 2020 är ännu ej beslutade. Årets färdigställda och 
pågående investeringar för perioden uppgår till 1,9 miljoner kronor. Prognosen för 2021 
är 59,9 miljoner kronor. Budget som är beslutad för projekten är inte överförd ännu. 
Nybyggnation av Åkerboskolan där finansiering ej är beslutad ingår inte i prognosen. 

Investeringsredovisning (tkr), 
Kommunen 

Varav: årets investeringar Prognos 

Färdigställda projekt Budget Utfall Avvikelse Prognos 

     

Infrastruktur, skydd 0 2 -2 2 

WC Södra Parken 0 2 -2 2 

Fritid- och kultur 0 296 0 0 

Åkerbobadet 0 124 -124 124 

Meröppet Biblioteket 0 172 -172 172 

Pedagogisk verksamhet 0 0 0 0 

Vård omsorg 0 103 -103 103 

Ekbacka 0 103 -103 103 

Affärsverksamhet 0 0 0 0 

Övrig verksamhet 0 0 0 0 

S:a färdigställda projekt 0 402 -402 402 

     

Pågående projekt Budget Utfall Avvikelse Prognos 

     

Infrastruktur, skydd 6 100 67 6 033 4 911 

Gatubelysning 500 0 500 850 

Beläggningsarbeten 2 500 56 2 444 2 500 

Badbrygga Sjöstugan §239 3 100 0 3 100 1 550 

Bygghanteringssystem 0 11 -11 10 

Fritid- och kultur 6 950 0 6 950 6 654 

Fritid- och kultur 6 800 0 6 800 6 504 

Bibliotek 150 0 150 150 

Pedagogisk verksamhet 17 025 730 16 295 17 425 

Pedagogisk verksamhet 6 525 0 6 525 6 525 

Skogsbrynet 2 avdelningar 10 000 549 9 451 10 000 

Åkerboskolan 0 180 -180 400 

Björkviken 100 0 100 100 

Köping skola 0 1 -1 0 

Slottsskolan inventarier 60 0 60 60 
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Investeringsredovisning (tkr), 
Kommunen 

Varav: årets investeringar Prognos 

Rälla skola inventarier 60 0 60 60 

Viktoriaskolan inventarier 140 0 140 140 

Åkerboskolan inventarier 80 0 80 80 

Utbildningsförvaltningen 
verksamhetsanpassning 60 0 60 60 

Vård omsorg 4 450 0 4 450 4 347 

Vård omsorg 3 950 0 3 950 3 847 

Möbler OFN 97 0 97 97 

Åkerbohemmet inventarier 83 0 83 83 

Strömgården inventarier 50 0 50 50 

Madrasser SÄBO 100 0 100 100 

Cyklar hemtjänst 50 0 50 50 

Möbler Ekbacka 4 70 0 70 70 

Möbler Ekbacka 5 50 0 50 50 

Särskilt riktade insatser 0 34 -34 3 033 

Återbruk Ölandslego 0 2 -2 3 000 

Ekbacka underhållsplan 0 33 -33 33 

Affärsverksamhet 22 525 658 21 867 20 239 

Affärsverksamhet 10 286 0 10 286 5 500 

Kommunala lägenheter 0 0 0 0 

Sandviks pirhuvud 0 0 0 0 

Sandvik servicehus 0 362 -362 2 500 

Byxelkroks hamn §284/17 12 239 296 11 944 12 239 

Övrig verksamhet 2 850 0 2 850 2 840 

Gemensamma verksamheter 2 550 0 2 550 2 550 

Kommunstyrelsen 
verksamhetsanpassning 300 0 300 290 

Finansiell leasing 0 0 0 0 

S:a pågående projekt 59 900 1 489 58 411 59 449 

S:a investeringsprojekt 59 900 1 890 58 010 59 851 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-01-22 17   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 17 Dnr 2020/59 KS 
 
Fakturering av avgifter för gatuservering 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  inte ta ut avgifter, specificerade inom kommunstyrelsens taxor antagna av 

kommunfullmäktige § 185/2020, för  upplåtelse av allmän platsmark för ser-
vering och affärsverksamhet från 1 januari till 30 juni 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande lyfte frågan om att inte ta ut några avgifter för gatu-
servering under första halvåret 2021 på det gruppledarmötet som hölls 2021-01-
20. Samtliga gruppledare meddelade där sitt stöd för förslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 82 beslutade att inte ta ut avgifter 
för uteserveringar fram till 30 juni. Beslutet togs för att underlätta för det lokala nä-
ringslivet. Kommunstyrelsens 2020-04-28 § 66 godkände bland annat det beslutet. 

När 30 juni närmande sig beslutade krisledningsnämnden 2020-06-26 § 34 att hal-
vera avgiften för upplåtelse av allmän platsmark för gatuservering under år 2020 och 
att intäktsbortfallet om 285 000 kronor ska belasta resultatet. 
Eftersom kommunen tar ut avgifter en gång om året innebär i praktiken att om 
kommunen inte tar ut avgifter för första halvåret så halveras taxan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-21. 

Bedömning 
Beslutet fattas för att stödja det lokala handels- och restaurangnäringen som är 
verksam under lågsäsongen. 

Konsekvensanalys 
Beslut enligt förslag innebär en halvering av de avgifter, specificerade inom kom-
munstyrelsens taxor antagna av kommunfullmäktige § 185/2020, för gatuservering 
2021. 

Beslutet enligt förslag beräknas innebära ett inkomstbortfall för kommunstyrelsen 
om mellan 220 000 och 290 000 kronor, baserat på avgifterna som togs ut 2019. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
 Tillväxtenheten 
Ekonomiavdelningen 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-01-21 2020/59 
   2021.196 

 
Handläggare 
Jonatan Wassberg 
Kommunsekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 354  Jonatan.Wassberg@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Tjänsteskrivelse - Fakturering av avgifter för gatuservering 

Förslag till beslut  
 
att  halvera de fakturerade avgifterna, specificerade inom kommunstyrelsens taxor 

antagna av kommunfullmäktige § 185/2020, för gatuservering 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande lyfte frågan om att inte ta ut några avgifter för gatu-
servering under första halvåret 2021 på det gruppledarmötet som hölls 2021-01-20. 
Samtliga gruppledare meddelade där sitt stöd för förslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 82 beslutade att inte ta ut avgifter för 
uteserveringar fram till 30 juni. Beslutet togs för att underlätta för det lokala närings-
livet. Kommunstyrelsens 2020-04-28 § 66 godkände bland annat det beslutet. 

När 30 juni närmande sig beslutade krisledningsnämnden 2020-06-26 § 34 att halve-
ra avgiften för upplåtelse av allmän platsmark för gatuservering under år 2020 och att 
intäktsbortfallet om 285 000 kronor ska belasta resultatet. 
Eftersom kommunen tar ut avgifter en gång om året innebär i praktiken att om kom-
munen inte tar ut avgifter för första halvåret så halveras taxan.  
 
  
 
Chefens namn. Jonatan Wassberg 
Chefens titel. Kommunsekreterare 
 
Beslutet skickas till 
Tillväxtenheten 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-02 22   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 22 Dnr 2019/224 253 KS 
 
Fastighetsförsäljning kommunala mark - Hagtornsvägen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  sälja del av fastigheten Borgholm 11:1 vid Hagtornsvägen enligt bilagd kö-

pehandling. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Borgholm Rosenträdet 1 har genom åren nyttjat cirka 230 kvm intill 
fastigheten belägen på Borgholm 11:1. På markbiten har även tidigare ägare till 
Rosenträdet 1 uppfört en byggnad. 

Beslutsunderlag 
Avtal och ansökan om fastighetsreglering mark Hagtornvägen. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-26. 

Bedömning 
Tillväxtenheten har fört dialog med nuvarande ägare till Rosenträdet 1 och ser 
fördelar för fastigheten att tillskiftas markbiten. Borgholms kommun äger ingen 
fördel i att behålla markbiten, därmed är en avstyckning lämplig för Rosenträdet 
1. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tillväxtenheten 
Ekonomiavdelningen 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-09 30   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 30 Dnr 2017/22 269 KS 
 
Förslag yttre hamnen, flytt av Borgholms Båtklubbs verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  avsätta 70 000 kronor till inköp av 2 stycken 10 meters Y bommar till båt-

klubben befintliga bryggor samt inköp av utbytesdetaljer till de befintliga bo-
jarna vid nya bryggan i yttre hamnen. 

 Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget för investeringar, hamnar.  

att  ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett nytt arrendeavtal med båtklubben 
för bryggor och bommar med uppräkning för inköp av 9 stycken 8 meters Y 
bommar, á 15 000 kronor som monterades i somras, 2 nya 10 meters Y-
bommar á 25 000 kronor samt arrende av ytterligare 16 nya båtplatser vid 
nya bryggan yttre hamnen. Detta avtal ska ersätta nuvarande avtal.  

att  ge förvaltningen i uppdrag att i samband med ny detaljplan för yttre hamnen 
anvisa ny plats för klubbhus samt teckna avtal för detta. 

att  ge förvaltningen i uppdrag att anvisa ny plats för båtuppställning och teckna 
avtal om detta.  

I samband med beslut om att utföra ovanstående åtgärder avsluta ärende 
2017/22. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 
att hitta en alternativ ställplats för båtklubben.  

Vid möte med båtkubbens representanter 2019-10-29 diskuterades utvecklingen 
av yttre hamnområdet och båtklubbens intressen i området. Samtliga deltagare på 
mötet var överens om att området i yttre hamnen kommer att exploateras inom en 
överskådlig framtid och att det därför är bättre att ligga före med planering av 
klubbstugans och båtuppställningsplatsens framtida placering. En prioritetslista 
upprättades med önskemål och förslag från klubbens sida. 

Efter ytterligare ett möte 2020-01-18 var kommunledningsförvaltningen och båt-
klubben överens om att dela upp ärendet i tre delar då det är tre olika arrendeavtal 
som ska hanteras. De tre delarna som diskuterades är som följer: 

- Klubbhusets framtida placering föreslås tas upp i samband med ny detaljplan 
för yttre hamnen. Nytt arrendeavtal kan tecknas i samband med flytt. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-09 30   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Båtuppställningsplatsen flyttas. Båtklubben önskar hyra ny yta för detta ändamål 
och ser Rosenforsområdet som en möjlig lösning. Nytt arrendeavtal kan tecknas i 
samband med flytt. 

Arrende av brygganläggningar. De befintliga bryggorna kompletteras med två nya 
10 meters Y bommar. Bojar och tillhörande fästanordningar vid nya bryggan i yttre 
hamnen rustas upp och klubben arrenderar 16 platser vid nya bryggan. Nytt arren-
deavtal enligt förslag kan tecknas omgående. 

Övriga punkter i prioriteringslistan flyttas till den underhållsplan som nu upprättas 
för hamnen i helhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-03. 

Mötesanteckningar från möte 2019-10-29, 2021-02-03. 

Bedömning 
Med ovanstående åtgärder, där båda parter är överens, påbörjas arbetet i god tid. 
Det skapar ett tidsutrymme att såväl praktiskt som ekonomiskt komma fram till bra 
lösningar.  

Konsekvensanalys 
Finansiering av åtgärderna sker genom höjt arrende med 22 079 kronor per år med 
årlig indexuppräkning för båtklubben samt att samtliga elkostnader läggs över på 
båtklubben. I dagsläget cirka 22 000 kronor per år. Resterande belopp tas från in-
vesteringar, hamnar. 

Utan åtgärd står kommunen fortfarande stilla i en fråga som har varit aktuell i 
många år, det kommer att skapa tidspress och andra bekymmer i framtiden. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tillväxtchefen 
Hamnchefen 
Mark och expolateringsstrategerna 
Plansamordnaren 
Ekonomiavdelningen 
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2020-02-27  . 
     

 
Handläggare 
Hans Johannesson 
Hamnchef Tillväxtenheten 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52[ 0485-88006  hans.Johannesson@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
 

 
Återrapportering ärende 2017/22 
 
Förslag till beslut  
Att  avsätta 70 000 kronor till inköp av 2 stycken 10 meters Y bommar till båtklub-

ben befintliga bryggor samt inköp av utbytesdetaljer till de befintliga bojarna 
vid nya bryggan i yttre hamnen. 

 Uppdra tillväxenheten till att upprätta ett nytt arrendeavtal med båtklubben för 
bryggor och bommar med uppräkning för inköp av 9 st. 8 meters Y bommar, á 
15 000: - som monterades i somras, 2 nya 10 meters Y-bommar á 25 000:- 
samt arrende av ytterligare 16 nya båtplatser vid nya bryggan yttre hamnen. 
Detta avtal ersätter det gamla.  

 Uppdra tillväxtenheten till att samband med ny detaljplan för yttre hamnen an-
visa ny plats för klubbhus samt teckna avtal för detta. 

 Uppdra tillväxenheten att anvisa ny plats för båtuppställning och teckna avtal 
om detta.  

I samband med beslut om att utföra ovanstående åtgärder avsluta ärende 
2017/22. 

  

Ärendebeskrivning 
Vid möte med båtkubbens representanter 2019-10-29 diskuterades utvecklingen av 
yttre hamnorådet och båtklubbens intressen i området. Se. Bif. Mötesanteckningar. 

Samtliga deltagare på mötet var överens om att området i yttre hamnen kommer att 
exploateras inom en överskådlig framtid och att det därför är bättre att ligga före 
med planering av klubbstugans och båtuppställningsplatsens framtida placering. 

En priorites lista upprättades med önskemål och förslag från klubbens sida. 

Tidigare skrivelser och ritningsförslag skulle sammanställas och nytt möte planera-
des i snar framtid. 

2020-01-18 träffades vi igen, Julia var ej med denna gången, och då kom vi fram till 
att vi delar upp ärendet i tre delar då det är tre olika arrendeavtal som ska hanteras. 
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Klubbhusets framtida placering tas upp i samband med ny detaljplan för yttreham-
nen, gamla förslag och ritningar tas fram och möte planeras in. Nytt arrendeavtal 
tecknas i samband med flytt. 

Båtuppställningsplatsen flyttas. Båtklubben önskar hyra ny yta för detta ändamål 
och ser Rosenforsområdet som en möjlig lösning. Nytt arrendeavtal tecknas i sam-
band med flytt. 

Arrende av brygganläggningar. De befintliga bryggorna kompletteras med två nya 
10 meters Y bommar. Bojar och tillhörande fästanordningar vid nya bryggan i yttre 
hamnen rustas upp och klubben arrenderar 16 platser vid nya bryggan. 

Nytt arrendeavtal för bryggorna upprättas och uppdateras. Se förslag ovan. 

Övriga punkter i prioriteringslistan flyttas till den underhållsplan som nu upprättas för 
hamnen i helhet. 

 
Beslutsunderlag 
Mötesanteckningar 

Bedömning 
Med ovanstående åtgärder, där båda parter är överens, påbörjar vi arbetet i god tid.  
Det ger oss alla tidutrymme att såväl praktiskt som ekonomiskt komma fram till bra 
lösningar.  

Konsekvensanalys 
Finansiering av åtgärderna sker genom höjt arrende med 22 079 kr per år med årlig 
indexuppräkning för båtklubben samt att samtliga elkostnader läggs över på båt-
klubben. Ca 22 000 kr per år. Resterande belopp tas från investeringar hamnar. 

Utan åtgärd står vi fortfarande stilla i en fråga som har varit aktuell i många år, det 
kommer att skapa tidspress och andra bekymmer i framtiden. 

Med detta förslag jobbar vi framåt gemensamt. 

 
  
 
Julia Hallstenson Hans Johannesson 
Mark och exploateringsstrateg Hamnchef Tillväxtenheten 
Tillväxtenheten 
 
 
 
 
Skickas till 
KSAU 
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Borgholms kommun 

Hemsida 
www.borgholm.se 

E-post 
kommun@borgholm.se 

Organisationsnr 
212000-0795 

Postadress 
Box 52 
387 21 Borgholm 

Besöksadress 
Torget 
Östra Kyrkogatan 10 

Telefon 
0485-880 00 vx 

Fax 
0485-129 35 

Bankgiro 
650-5044 

PlusGiro 
10 85 00-0 

MÖTESANTECKNINGAR 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-29 

  
   

Julia Hallstensson, 0485-88 348 
 

 
 

 
 

 
  
 

Båtklubben 

Tillväxtenheten 
Datum 2019-10-29 
Tid 15:00 
Plats Båtklubbens lokaler yttre hamnen  
Deltagare  Julia Hallstensson 

MEX  
Borgholms kommun 
 
Stig Ruchatz 
Ordf. Borgholms Båtklubb 
  

Hans Johannesson  
Hamnchef 
Borgholms kommun 
 
Göran Karlsson 
Vice ordf. Borgholms Båtklubb 
 

   

1. Information 
Hans och Julia informerar om kommande planer i hamnen. Detaljplan ska 
upprättas för området vilket kommer att innebära att båtklubbens 
uppställningsplats och klubblokal inom en snar framtid måste flyttas. 
Båtklubbens representanter fick även enuppdatering om pågående arbete i 
yttre hamnen.  

2. Båtklubbens förslag och önskemål 
 Båtklubben föreslår muddring för ny brygga mellan befintliga bryggor 

och restaurang Robinsson. Skrivelser finns hos kommunen ang. 
detta. Svar har varit att invänta kommande detaljplan. (prio1) 

 Båtklubben önskar i andra hand 22 båtplatser längsmed den nya 
bryggan vid yttre hamnen, samt att ta över skötseln för denna.(prio 
2)  

 Man föreslår även en ny vågbrytare längst ut på yttre piren för att 
minska vägbildningen inne i hamnbassängen samt skapa fler 
skyddade båtplatser (prio 3) 

 En förstärkt sjösättningsplats längsmed norra kort sidan av yttre 
hamnen. (prio 4)   

 Permanent mastkran med nytt fundament vid nya kajkanten.  

 Flytt av klubblokalen (prio 5) 
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Borgholms kommun 
Datum 
2019-10-29 

  
  

Sida 
2(2) 

 Önskemål om ca. 4000 kvm yta för ny uppställningsplats och ev. hall 
för vinterförvaring (prio 6) 

3. Övriga frågor 
Det ska finnas ritningar som tidigare stadsarkitekt ritat på en ny placering av 
klubbhus. Julia letar fram dessa. 

Det önskas en sammanställning på alla skrivelser som skickats in av 
båtklubben. Julia försöker sammanställa detta.  

Underskrift av mötets sekreterare 

Julia Hallstensson 
Mark- och exploateringsstrateg 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRI-

TIDSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-16 5   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 5 Dnr 2018/97 109 KS 
 
Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
att  Borgholms kommun blir medlem i föreningen Sveriges Fritidsbanker och 

startar en fritidsbank i Borgholms kommun. 

att  uppmana Arbetsmarknadsavdelningen att samordna fritidsbanksverksamhe-
ten i kommunen, gärna tillsammans med den planerade återbruksverksam-
heten.  

att avsätta medel till ett treårigt Fritidsbankprojekt, cirka 535 000 kronor per år.  

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med arbetsmarknadsenheten och 
utbildningsförvaltningen undersökt olika alternativ för etablering av en fritidsbank i 
kommunen. Ria hela människan kan tänka sig ett samarbete vad gäller denna typ 
av verksamhet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-04 § 31 ge kommunchefen i 
uppdrag att göra en inventering av lämpliga lokaler för fritidsbank. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-16 § 83 lämna motionen till kommunstyrel-
sen för beredning.  

Marcel van Luijn (M) föreslog i motion 2018-03-21 att Borgholms kommun ska ver-
ka för att det finns en Fritidsbank i kommunen och att verksamheten samordnas 
med socialförvaltningens verksamhet för personer som står långt från arbetsmark-
naden. 

Beslutsunderlag 
Motion 2018-03-21 
Kommunfullmäktige 2018-04-16  § 83 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 270. 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 198 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 31 
Kontakt med fritidsbanken Sverige 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03 

Bedömning 
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man lå-
na utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, 
snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRI-

TIDSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-16 5   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om 
Karlstad. Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening 
där alla huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Idag finns det ett 
60-tal fritidsbanker runtom i Sverige.  

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut, men oftast är det kom-
munen som är lokal huvudman och även om huvudmannen är en annan så är det 
viktigt att kommunen står bakom Fritidsbanken. Föreningar och andra organisatio-
ner skall hjälpa till att få igång verksamheten genom att samla in fritidsutrustning 
som inte används längre. 

Det ska inte kosta pengar att låna, det är ingen deponeringsavgift och heller ingen 
förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul. Inga böter eller 
ersättningskrav med andra ord. 

De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar 
och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att 
låna skridskor de gånger du behöver, då sparar du både på miljön och din egen 
plånbok.  

Föreningen Sveriges Fritidsbanker har på ett årsmöte beslutat att inte låna ut andra 
saker till exempel dataspel, musikinstrument eller konst.  

Riksidrottsförbundet inledde under 2016 ett samarbete med Fritidsbanken för att 
utveckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för 
fler att börja idrotta. Smålandsidrotten arbetar med att stödja kommuner som pla-
nerar att starta och/eller driver en Fritidsbank. 

Att bli medlem i Fritidsbanken Sverige kostar 5 000 kronor i startavgift. Då ingår ett 
skyltpaket och ett antal t-shirts. Fritidsbanken Sverige tar ut en årlig serviceavgift 
på 2 500 kronor per kommun. I denna avgift ingår bland annat en samlingsförsäk-
ring. Fritidsbanken har en webbshop där man kan köpa bland annat skyltmaterial 
och personalkläder.  

Det finns flera olika alternativ för att etablera en fritidsbank eller ett ”fritidsbibliotek” i 
kommunen. Fritidsbanken Sverige äger varunamnet fritidsbanken så det får bara 
användas av medlemmar i föreningen Sveriges fritidsbanker.  
Tänkbara alternativ: 
1. Borgholms kommun blir medlem i föreingen Sveriges fritidsbanker och startar en 
fritidsbank i kommunen. 
2. Borgholms kommun startar ett ”fritidsbibliotek” i kommunen. 
3. Borgholms kommun samarbetar med Mörbylånga kommun och startar en ge-
mensam fritidsbank eller ett gemensamt ”fritidsbibliotek” på Öland. 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med arbetsmarknadsenheten och 
utbildningsförvaltningen undersökt olika alternativ och lämpliga lokaler för etablering 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRI-

TIDSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-16 5   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

av en fritidsbank i kommunen. Det finns i dagsläget inte någon lämplig kommunal 
lokal ledig. Ett alternativ skulle vara att hyra Liljas före detta bilhall på Storgatan, en 
stor lokal med bra läge. Lokalen kostar 185 000 kronor (inkl el och värme) per år + 
moms. 

Arbetsmarknadsenheten skulle kunna ansvara för verksamheten. Fritidsbanks/fri-
tidsbiblioteksverksamheten skulle kunna kombineras med kommunens Återbruks-
verksamhet. För att kunna genomföra detta behöver AME 0,5 samordnartjänst, 
kostnad ca 300 000 kronor per år.  

Konsekvensanalys 
Det kostar inget att låna från en fritidsbank så verksamheten generar inga in-
täkter. Av erfarenhet rekommenderar Fritidsbanken Sverige att inte starta 
verksamheten i en för liten lokal.  

Att starta och driva en fritidsbank är ett långsiktigt projekt. Därför bör satsningen ses 
som ett 3 årigt projekt som utvärdes innan beslut fattas om eventuell fortsättning. 

Kostnader för den föreslagna lokalen 185 000 kr per år (inkl el och värme) + 
moms.  
Samordnartjänst kostnad ca 300 000 kronor per år 
Kringkostnader (inköp av skyltar, personalkläder, ev kassasystem, städning 
av lokal mm) ca 50 000 kronor per år 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar de olika alternativen. Utskot-
tet anser att det bästa alternativet är att gå med i föreningen Sveriges fritidsbanker. 
Kopplingen mellan återbruksverksamhet och fritidsbank känns självklar. Fritids-
banksverksamheten bör därför bli en del av arbetsmarknadsavdelningens verksam-
het. Det tar tid att bygga upp en fritidsbanksverksamhet så utskottet anser att det 
bör avsättas pengar för ett treårigt projekt.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (3) 
2021-02-03 2018/97 109 
   2021.388 

 
Handläggare 
Maria Johanson 
Samordnare kultur och fritid 

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 

Till kommunstyrelsen kultur- och fritidsutskott 
 

 
Tjänsteskrivelse; Fritidsbank i Borgholms kommun 

Förslag till beslut  
 
att  Borgholms kommun går med i föreningen Sveriges fritidsbanker och startar en 

fritidsbank i Borgholms kommun, eller (alternativt) 

att  Borgholms kommun startar ett eget fritidsbibliotek, eller (alternativt) 

att Borgholms kommun samarbetar med Mörbylånga kommun och startar en ge-
mensam fritidsbank eller ett gemensamt ”fritidsbibliotek” på Öland 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med arbetsmarknadsenheten och ut-
bildningsförvaltningen undersökt olika alternativ för etablering av en fritidsbank i 
kommunen. Ria hela människan kan tänka sig ett samarbete vad gäller denna typ av 
verksamhet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-04 § 31 ge kommunchefen i upp 
drag att göra en inventering av lämpliga lokaler för fritidsbank. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-16 § 83 lämna motionen till kommunstyrel-
sen för beredning.  

Marcel van Luijn (M) föreslog i motion 2018-03-21 att Borgholms kommun ska verka 
för at det finns en Fritidsbank i kommunen och att verksamheten samordnas med 
socialförvaltningens dagliga verksamhet för att erbjuda personer som står långt från 
arbetsmarknaden meningsfull sysselsättning. 

Beslutsunderlag 
Motion 2018-03-21 
Kommunfullmäktige 2018-04-16  § 83 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 270. 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 198 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 31 
Kontakt med fritidsbanken Sverige 

Bedömning 
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna 
utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, 
snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar.  
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2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om 
Karlstad. Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening där 
alla huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Idag finns det ett 60-
tal fritidsbanker runtom i Sverige.  

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut, men oftast är det kom-
munen som är lokal huvudman och även om huvudmannen är en annan så är det 
viktigt att kommunen står bakom Fritidsbanken. Föreningar och andra organisatio-
ner skall hjälpa till att få igång verksamheten genom att samla in fritidsutrustning 
som inte används längre. 

Det ska inte kosta pengar att låna, det är ingen deponeringsavgift och heller ingen 
förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul. Inga böter eller er-
sättningskrav med andra ord. 

De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar 
och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att 
låna skridskor de gånger du behöver, då sparar du både på miljön och din egen 
plånbok.  

Föreningen Sveriges Fritidsbanker har på ett årsmöte beslutat att inte låna ut andra 
saker till exempel dataspel, musikinstrument eller konst.  

Riksidrottsförbundet inledde under 2016 ett samarbete med Fritidsbanken för att ut-
veckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för fler 
att börja idrotta. Smålandsidrotten arbetar med att stödja kommuner som planerar 
att starta och/eller driver en Fritidsbank. 

Att bli medlem i Fritidsbanken Sverige kostar 5 000 kronor i startavgift. Då ingår ett 
skyltpaket och ett antal t-shirts. Fritidsbanken Sverige tar ut en årlig serviceavgift på 
2 500 kronor per kommun. I denna avgift ingår bland annat en samlingsförsäkring. 
Fritidsbanken har en webbshop där man kan köpa bland annat skyltmaterial och 
personalkläder.  

Det finns flera olika alternativ för att etablera en fritidsbank eller ett ”fritidsbibliotek” i 
kommunen. Fritidsbanken Sverige äger varunamnet fritidsbanken så det får bara 
användas av medlemmar i föreningen Sveriges fritidsbanker.  
Tänkbara alternativ: 
1. Borgholms kommun blir medlem i föreingen Sveriges fritidsbanker och startar en 
fritidsbank i kommunen. 
2. Borgholms kommun startar ett ”fritidsbibliotek” i kommunen. 
3. Borgholms kommun samarbetar med Mörbylånga kommun och startar en ge-
mensam fritidsbank eller ett gemensamt ”fritidsbibliotek” på Öland. 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med arbetsmarknadsenheten och ut-
bildningsförvaltningen undersökt olika alternativ och lämpliga lokaler för etablering av 
en fritidsbank i kommunen. Det finns i dagsläget inte någon lämplig kommunal lokal 
ledig. Ett alternativ skulle vara att hyra Liljas före detta bilhall på Storgatan, en stor 
lokal med bra läge. Lokalen kostar 185 000 kronor (inkl el och värme) per år + moms. 
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Arbetsmarknadsenheten skulle kunna ansvara för verksamheten. Fritidsbanks/fritids-
biblioteksverksamheten skulle kunna kombineras med kommunens Återbruksverk-
samhet. För att kunna genomföra detta behöver AME 0,5 samordnartjänst, kostnad 
ca 300 000 kronor per år.  

Konsekvensanalys 
Det kostar inget att låna från en fritidsbank så verksamheten generar inga intäkter. Av 
erfarenhet rekommenderar Fritidsbanken Sverige att inte starta verksamheten i en för 
liten lokal.  

Att starta och driva en fritidsbank är ett långsiktigt projekt. Därför bör satsningen ses 
som ett 3 årigt projekt som utvärdes innan beslut fattas om eventuell fortsättning. 

Kostnader för den föreslagna lokalen 185 000 kr per år (inkl el och värme) + moms.  
Samordnartjänst kostnad ca 300 000 kronor per år 
Kringkostnader (inköp av skyltar, personalkläder, ev kassasystem, städning av lokal 
mm) ca 50 000 kronor per år 

 
  
 
Jens Odevall Maria Johanson 
kommunchef Samordnare kultur och fritid 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Utbildningsförvaltningen 
Arbetsmarknadsenheten socialförvaltningen 
Ria hela människan 
Fritidsbanken Sverige 
Mörbylånga kommun 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRI-

TIDSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-08-24 18   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 18 Dnr 2018/97 109 KS 
 
Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott anser 
att en Fritidsbank bör kopplas till kommunens Återbruksverksamhet. Det är en natur-
lig koppling och även en möjlighet att erbjuda sysselsättning för flera personer. In-
nan kommunens Återbruksverksamhet är etablerad skulle Fritidsbanken kunna star-
ta i mindre skala i annan lokal om det inte medför alltför stora kostnader.  

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges 2019-12-09 beslut § 253 ska socialnämnden och kom-
munstyrelsen i samråd med Smålandsidrotten planera och driven en Fritidsbank i 
kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-04 § 31 ge kommunchefen i 
uppdrag att göra en inventering av lämpliga lokaler för fritidsbank.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2019-12-09 § 253 Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en 
fritidsbank i kommunen. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidutskott tittar tillsammans med kommunchefen på 
eventuella lokaler för fritidsbank.  

Skickas till 
Kommunchefen 
Ekonomiavdelningen/fastighetsavdelningen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-02-04 31   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 31 Dnr 2018/97 109 KS 
 
RF SISU Småland; Fritidsbanker, information 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar deltagarna för informationen och en bra dia-
log. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  uppdra kommunchefen att göra en inventering av lämpliga lokaler för fritids-

banker. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges 2019-12-09 beslut § 253 ska socialnämnden och kom-
munstyrelsen i samråd med Smålandsidrotten planera och driven en Fritidsbank i 
kommunen. 

I kommunstyrelsens beredning av ärende har RF-SISU Småland/Smålandsidrotten 
bjudits till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde för att informera om Fri-
tidsbanken. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2019-12-09 § 253 Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fri-
tidsbank i kommunen. 

Dagens sammanträde 
RS-SISU Småland informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om vad Fritidsban-
ken Sverige är, vilka nyttor som RS-SISU Småland ser med att etablera en Fritids-
bank och vad som är viktigt att ta hänsyn till när en Fritidsbank ska etableras.  

RS-SISU Småland erbjuder kommunen en checklista som kan användas i etable-
ringen av en Fritidsbank.  

Skickas till 
Kommunchefen 
Kultursekreteraren 
 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-01-12 14   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 14 Dnr 2018/49 109 KS 
 
Motion (Ilko Corkovic S) - Ny sporthall i Borgholm 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige  
att  bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 
Ilko Corkovic (S) föreslår i motion 2018-01-17 att kommunfullmäktige ger kommun-
styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att bygga en ny sporthall i Borg-
holm. I detta uppdrag ingår att undersöka möjligheterna till extern finansiering. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 § 42 att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-04. 

Bedömning 
I motionen framförs att Borgholms sporthall som byggdes 1969 börjar bli omodern. 
Vidare anförs att det tillkommit nya sporter och nya användningsområden för hallen 
samt att konkurrensen har hårdnat om tillgängliga tider framförallt under vinterhalv-
året. Motionen föreslår därför en ny hall med kapacitet för 500-1000 åskådare vilket 
skulle möjliggöra fler användningsområden till gagn även för vårt lokala näringsliv.  

Kommunledningsförvaltningen som har berett ärendet delar uppfattningen att 
sporthallen är sliten och har ett eftersatt underhåll sedan många år. Det hade ock-
så kunnat berika vårt förenings- och näringsliv om det hade funnits publikkapacitet. 
I kommunens lokalförsörjningsplan anges prioriterade objekt fram till 2025 och här 
finns inte sporthallen med som särskilt objekt då många andra verksamhetsfastig-
heter har stort underhållsbehov. Däremot finns en årlig pott avsatt i budgeten för 
mindre underhåll och akuta fel för de objekt som inte prioriterats i underhållspla-
nen.   

För att få en uppfattning av vad en ny skulle kosta har förvaltningen undersökt vad 
ett par andra nybyggda sporthallar med omklädningsrum, förråd och nödvändiga 
kringytor kostat. Här kan nämnas: 

- den nya sporthallen i Färjestaden med läktarkapacitet om 130 åskådare. Vinnan-
de anbud låg på knappt 17 000 000 kronor. 

- En ny sporthall i Bengtsfors med cirka 200 åskådares läktarkapacitet. Här uppgick 
lägsta anbudspris till cirka 31 000 000 kronor. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-01-12 14   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Kommunen har stora inplanerade investeringar kommande år. De största är den 
nya Åkerboskolan och indirekt nya Ekbacka där kommunens kommer vara hyres-
gäst för att driva ett särskilt boende med 80 platser. Härtill ska läggas stora inve-
steringar i VA-utbyggnad och andra infrastrukturinvesteringar. Att då finansiera en 
helt ny isporthall blir svårt under innevarande period. Däremot bör sporthallen re-
noveras vilket får prioriteras i kommande års underhållsplan.  

Den externa finansiering som kan finnas att tillgå vid uppförande av en ny hall eller 
en större ombyggnad av befintlig sporthall finns hos smålandsidrotten, boverket 
och sponsorer till exempel sparbanksstiftelsen.  

En ny större sporthall alternativt om- och utbyggnad av nuvarande sporthall med 
publikkapacitet bör utredas vidare inklusive möjliga placeringar och medfinansie-
ring i enlighet med motionen. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkanden finner ordföranden att arbetsutskottet 
beslutar i enlighet med Ilko Corkovics yrkande.  

Reservation 
Carl Malgerud (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan). 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
______________
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Borgholm 210112 KSAU – skriftlig reservation ärende 12 utredning ny sporthall 
i Borgholm 
 
Moderaterna reserverar sig mot att i dagsläget utreda förutsättningarna för 
byggandet av en ny sporthall. Förslaget bygger på en motion från Ilko Corkovic.  
Behovet av en ny hall är i dagsläget är oklar. Beläggningen på nuvarande 
sporthall är inte fullt utnyttjad. Däremot så instämmer vi med tjänsteskrivelsen 
att underhållet är eftersatt och bör åtgärdas.  
I tjänsteskrivelsen nämns att kostnaden för en ny hall indikerar +30mkr. Denna 
stora utgift saknas i planarbetet fram till 2025. 
För information så avvisade KS 200121 ett medborgarförslag från Ulrika 
Alvarmo att en utbyggnad av sporthallen inte är prioriterad. 
 
Sammantaget är KSAU:s beslut att utreda behovet av ny sporthall i dagsläget 
oklar. 
 
Borgholm 210112 
 
Moderaterna 
 
Carl Malgerud
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-09 38   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 38 Dnr 2021/27 003 KS 
 
Revidering av Integritetspolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anta bifogad revidering av Integritetspolicy antagen av fullmäktige 2018-08-

20 § 170. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog en Integritetspolicy för Borgholms kommun 2018-08-20 
§ 170. Då hade EU:s dataskyddsförordning nyligen trätt i kraft, och policyn speglar 
det som då bedömdes som väsentligt. Erfarenhet och praxis därefter visar att det 
viktigaste med en kommuns integritetspolicy är att förklara hur kommunen behand-
lar medborgares/kunders personuppgifter. Policyn behöver därför revideras med 
avseende på detta. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad integritetspolicy, 2021-01-30. 

Integritetspolicy för alla anställda och förtroendevalda politiker, Borgholms kommun 
och dess bolag antagen av Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 170. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-27. 

Bedömning 
Gällande policy beskriver regelverket i EU:s dataskyddsförordning (populärt kallad 
GDPR). Den tar främst upp saker som inte behöver stå i en policy, eftersom de re-
dan är reglerade i lag och kommunen har inga alternativ till hur man lagligt skulle 
kunna göra annorlunda. Det policyn istället bör innehålla är den praxis som kom-
munen utifrån lagstiftningen valt att tillämpas, och där det finns alternativa sätt att 
agera som fortfarande är inom lagens ram.  

Ett förslag till reviderad policy som fokuserar på att förklara hur just Borgholms 
kommun tillämpar lagstiftningen om personuppgifter för i första hand medborga-
re/kunder, men även för anställda och förtroendevalda, har tagits fram. 

Konsekvensanalys 
Revideringen av integritetspolicyn har inga ekonomiska konsekvenser. Den bidrar 
endast till att förtydliga kommunens agerade för tredje part. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2021-01-26  . 
     

 
Handläggare 
Linda Hedlund 
Dataskyddssamordnare 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 354  Jonatan.Wassberg@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Tjänsteskrivelse - Revidering av integritetspolicy 

Förslag till beslut  
 
att  anta bifogad revidering av Integritetspolicy antagen av fullmäktige 2018-08-20 

§ 170. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog en Integritetspolicy för Borgholms kommun 2018-08-20 § 
170. Då hade EU:s dataskyddsförordning nyligen trätt i kraft, och policyn speglar det 
som då bedömdes som väsentligt. Erfarenhet och praxis därefter visar att det vikti-
gaste med en kommuns integritetspolicy är att förklara hur kommunen behandlar 
medborgares/kunders personuppgifter. Policyn behöver därför revideras med avse-
ende på detta. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad integritetspolicy 

Integritetspolicy för alla anställda och förtroendevalda politiker, Borgholms kommun 
och dess bolag antagen av Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 170 

Bedömning 
Gällande policy beskriver regelverket i EU:s dataskyddsförordning (populärt kallad 
GDPR). Den tar främst upp saker som inte behöver stå i en policy, eftersom de re-
dan är reglerade i lag och kommunen har inga alternativ till hur man lagligt skulle 
kunna göra annorlunda. Det policyn istället bör innehålla är den praxis som kommu-
nen utifrån lagstiftningen valt att tillämpas, och där det finns alternativa sätt att agera 
som fortfarande är inom lagens ram.  
Ett förslag till reviderad policy som fokuserar på att förklara hur just Borgholms 
kommun tillämpar lagstiftningen om personuppgifter för i första hand medborga-
re/kunder, men även för anställda och förtroendevalda, har tagits fram. 

Konsekvensanalys 
Revideringen av integritetspolicyn har inga ekonomiska konsekvenser. Den bidrar 
endast till att förtydliga kommunens agerade för tredje part. 

 
  
 
Jens Odevall Linda Hedlund 
Kommunschef Dataskyddssamordnare 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

49



 

POLICY 

 Datum  Beteckning 1 (3) 
2021-01-26 2021/27 003 
     

Integritetspolicy för Borgholms 
kommun och dess bolag 
Så här behandlar kommunen personuppgifter 
Antagen av kommunfullmäktige 2018-08-20 § 170 

 

Reviderad av fullmäktige 2021-XX-XX § XX 

Revideras senaste mars 2025 

Säkerhetskyddschefen är dokumentansvarig 
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Borgholms kommun 
Datum 
2021-01-26 

Diarienummer 
2021/27 003 
 

Sida 
2(3) 

 
 
Integritetspolicy för Borgholms kommun

Inledning 
Denna integritetspolicy förklarar hur Borgholms kommun och dess bolag behandlar 
personuppgifter. Policyn gäller för alla anställda, förtroendevalda och 
allmänheten/kunder som har formella eller informella kontakter med kommunen. 

Vilka personuppgifter hanterar kommunen? 
Personuppgifter används för Borgholms kommuns tjänster och varor, profilering 
samt viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkringsarbete. När en beställning eller 
ansökan kommer till kommunen blir personen som lämnade den kund hos 
kommunen och personuppgifterna sparas. De uppgifter som sparats är de som 
lämnats in i beställningen/ansökan. För vissa ärenden samlar kommunen även in 
personuppgifter från andra källor, exempelvis Skatteverket och Lantmäteriet. 
Utgångspunkten är att kommunen inte ska behandla fler personuppgifter än vad 
som behövs för ändamålet. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos Borgholms 
kommun utan att godta denna behandling av personuppgifter. 

Borgholms kommun vill i första hand använda e-post i kommunikationen med 
kunder. Om en person uppger en e-postadress anses personen ha gett sitt 
samtycke till att kommunen i första hand använder den kommunikationsvägen.  

Hur länge sparar kommunen personuppgifter? 
De personuppgifter som lämnats till kommunen kommer att sparas minst under den 
period personen är kund hos kommunen. Många personuppgifter måste sparas så 
länge olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen, arkivlagen eller plan- och 
bygglagen, kräver det. Det innebär i praktiken att vissa personuppgifter alltid 
kommer att finnas kvar hos kommunen. Radering eller gallring av personuppgifter 
sker enligt beslutad dokumenthanteringsplan.  

Hur använder kommunen personuppgifter? 
Kommunen använder personuppgifter i de syften som de samlats in för. 
Personuppgifterna kan också användas i syfte att utveckla och analysera 
verksamheten samt till statistik och riskhantering. Kommunens behandling av 
personuppgifter sker med stöd av beställningen/avtalet/ansökan, rättsliga 
förpliktelser, myndighetsutövning eller allmänt intresse i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning.  

Personuppgifter som finns hos Borgholms kommun behandlas av kommunen och 
dess personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är juridiska personer som 
kommunen har avtal med där behandling av personuppgifter ingår, till exempel 
leverantörer av verksamhetssystem. Personuppgifter lämnas endast ut när det är 
förenligt med EU:s dataskyddsförordning och med stöd av lagen om offentlighet och 
sekretess avseende utlämnande av allmän handling. I vissa fall måste en så kallad 
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intresseavvägning göras. Det gäller till exempel önskemål från externa parter att ta 
del av allmänna handlingar för erbjudanden eller marknadsändamål. Borgholms 
kommun överför inte personuppgifter till länder utanför EU/ESS om inte detta 
särskilt anges i det enskilda fallet.  

Hur skyddar kommunen personuppgifter? 
Borgholms kommun arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och 
administrativa åtgärder som krävs för att skydda personuppgifter och säkerställa att 
behandlingen av dessa sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.  

Varje person har rätt att få ut ett registerutdrag som talar om vilka personuppgifter 
som förekommer om en själv i Borgholms kommuns verksamheter. Om en person 
anser att en uppgift om denne är felaktig har personen också rätt att få den rättad.  

I vissa fall finns också möjlighet att få personuppgifter raderade eller att få 
användningen begränsad. Rätt att få personuppgifter flyttade till annan myndighet 
eller aktör finns också. Dessa rättigheter gäller normalt endast personuppgifter som 
en individ själv lämnat till kommunen och som inte omfattas av lagkrav riktade mot 
kommuner.  

Det finns alltid en rätt att invända mot Borgholms kommuns sätt att använda 
personuppgifter. Om kommunen inte hörsammar invändningar går det att vända sig 
till Integritetsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) som är tillsynsmyndighet.  

Alla som behandlar personuppgifter måste normalt utse ett dataskyddsombud som 
ska ha en fristående roll gentemot organisationens ledning. Ombudets roll är att 
kontrollera att personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning genom att till 
exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Kommunen är också skyldig att 
ha en dataskyddsamordnare som är ett stöd och kontaktperson i frågor som rör 
personuppgifter. 

Kontaktuppgifter till ovanstående och till övriga inom kommunen som behövs för att 
utnyttja rättigheter och skyldigheter enligt denna policy ska alltid finnas enkelt 
tillgängliga på Borgholms kommuns hemsida.
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Integritetspolicy  

 
                    
                                          

 

Antagen KF 2018-087-20 § 170  
   

   

Integritetspolicy för alla anställda och förtroendevalda politiker, 
Borgholms kommun och dess bolag 
 

Enligt lag: 
”Samtliga anställda, förtroendevalda politiker, personal på kommunala bolag och extern 
personal har ett egenansvar att ta reda på och följa de regler och rutiner gällande motsva-
rande definitioner som återfinns i personuppgiftslagen (1998:204) PuL eller det regelverk, 
lag eller förordning som kan komma att ersätta PuL, så som Europaparlamentets och Rå-
dets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende av behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG, på sin förvaltning och nämnd.”  
 
Nedan förklaras kortfattat vad som gäller för behandlingar av personuppgifter under respek-
tive avsnitt.  
 
Dokument- och gallringsplan 
 Alla nämnder ska se över sin dokument- och gallringsplan varje år och göra den känd 

på förvaltningen. Denna plan är ett viktigt verktyg för att tillgodose hur handlingar be-
handlas; d v s om handlingen ska bevaras för all framtid eller gallras vid inaktualitet eller 
arkivläggning. Planen ska antas av varje nämnd. 
 

E-post 
 E-post innehåller personuppgifter. När e-posten är behandlad, ska e-post raderas. Mer 

information återfinns i respektive förvaltnings dokument- och gallringsplan samt i den av 
kommunstyrelsen beslutade gallringsplan för handlingar av liten eller kortvarig bety-
delse, KS 2017-11-21 § 205. 
 

Diarie och verksamhetssystem 
 Diarie/verksamhetssystemet ska vara anmält till dataskyddsombudet som ett register.  
 Personuppgifter får endast behandlas för tydligt angivna ändamål och de får inte i ett 

senare skede behandlas för något annat än ursprungligt ändamål. Ändamålet ska do-
kumenteras och en skriftlig rutin ska finnas.  

 Fler personuppgifter än vad som behövs för att uppfylla ändamålet, får inte behandlas. 
Man får inte samla på personuppgifter som kan vara ”bra att ha”. Se även avsnittet E-
post.  

 Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Skyldighet att 
vidta rimliga åtgärder för att uppgifter som inte behövs för ändamålet, ska raderas eller 
rättas så fort som möjligt. Skriftlig rutin ska finnas.  

 Personuppgifter får inte sparas i identifierbart skick under en längre tid än vad som är 
nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Inför tidsfrister för radering och regel-
bundna dokumenterade kontroller.  

 Personuppgifterna ska skyddas med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så 
att de inte blir åtkomliga för obehöriga, förstörs eller skadas. Se avsnitt informationssä-
kerhetspolicy.  
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Register över behandlingar 
 Register över behandlingar av personuppgifter ska anmälas till den av nämnden (per-

sonuppgiftsansvarige) utsedd person. Personen upprättar lista på de register som finns 
på förvaltningen. Skriftlig dokumentation ska finnas om syftet att anmäla register.  

 Dokumentationen om register på behandlingar av personuppgifter ska ha en rättslig 
grund. 

  
 Riktlinjer telefoni 

 Riktlinjer för samtliga anställda och all användning av alla typer av telefoner. Syftet med 
riktlinjerna är en samsyn i kommunen i telefonifrågor, optimalt användande av utrust-
ningen, kortare svars- och väntetider med mera. Riktlinjerna antogs av ledningsgruppen 
2016-10-17. 

 
Informationssäkerhetspolicy 
 Informationssäkerhetspolicy gäller för all verksamhet inom Borgholms kommun, inklu-

sive kommunala bolag. Samtliga anställda, politiker och extern personal omfattas av po-
licyn och dess tillhörande instruktioner. Se antagen policy kommunfullmäktige 2018-03-
19 § 71.  
 

Överföring till tredje land  
 Informationsbärare som innehåller personuppgifter, såsom mobiltelefon, smarttelefon, 

CD-skivor, papper, USB-minne, dator eller surfplatta får inte tas med till tredje land (de 
länder som inte är medlemmar i EU). Undantag görs för utrustning, speciellt framtagen 
av IT-avdelningen för användning i tredje land, som ska används enligt tillhörande rutin. 
 

 Utlämnande av handling 
 Dataskyddsförordningen hindrar inte den personuppgiftsbehandling som är nödvändig 

för att myndigheter ska kunna uppfylla skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar 
enligt offentlighetsprincipen. Dock ska det alltid ställas frågan, om någon kan lida men 
av att handlingen kan lämnas ut och sekretessprövas. 
Observera att det i svensk rätt inte finns någon skyldighet att lämna ut handlingar 
i elektronisk form. 

 
 Personuppgiftsincidenter 

 Om personuppgiftsincidenten sannolikt leder till hög risk ska den registrerade informe-
ras om incidenten.  

 Det ska även meddelas dataskyddsombudet inom 72 timmar vid felaktiga behandlingar 
av personuppgifter, som sannolikt leder till hög risk enligt ovan. 
 

_ _ _ _ _ _ _ 

54



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-02 24   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 24 Dnr 2020/39 519 KS 
 
Utfartsskyltar i Borgholm tätort 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förekomst av utfartsskyltar i Borgholm 

tätort. 

Härutöver föreslås kommunstyrelsen  

att godkänna riktlinjer för anslutning till kommunala vägar. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har fått klogomål på att privatpersoner har tagit allmän väg i 
anspråk genom att montera utfartsskyltar på sina fastigheter inom Borgholms tä-
tortsområde. Detta har påverkat utbudet av möjliga parkeringsplatser i Borgholm. 

Tillväxtenheten ser att kommunen är i behov av att få en överblick över antalet ut-
fartskyltar som är uppsatta i Borgholm. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse om utfartsskyltar runt om i Borgholm som skapar parkeringssvårigheter, 
2018-06-18. 

Fler parkeringsplatser i Borgholms centrum, 2020-02-11. 

Riktlinjer för anslutning till kommunala vägar, 2021-01-07. 

Ansökningsblankett för anslutning till kommunala vägnätet, 2021-01-07. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-07. 

Bedömning 
Det krävs enligt Svensk Väglag 39§ tillstånd från väghållningsmyndigheten för att 
ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. Om det inte finns någon 
utfart från en tomt eller om man vill ändra en redan befintlig väganslutning, som 
exempelvis behöver breddas eller flyttas, så måste ska man ansöka om tillstånd för 
det. 

För att kommunen ska få en så bra översyn som möjligt över trafiken i området 
krävs ett bra underlag som underlättar för planering och drift av våra kommunala 
vägar, vilket framförallt leder till en ökad trafiksäkerhet i kommunen. 

Kommunen behöver upprätta en ansökningsrutin för utfarter kopplade i de vägar 
där kommunen är väghållare.  
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 2021-02-02 24   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Genom att upprätta riktlinjer för vad kommunen kräver för att en fastighet ska an-
sluta sig till den kommunala vägen, ges en tydlighet mot fastighetsägare och en lät-
tare beslutsprocess för trafiknämnden.  

Kriterier för anslutning:  

- Du får ha max en in- och utfart per fastighet. 
- En ny väganslutning/utfart får inte försämra trafiksäkerheten på den allmänna 

vägen. Föraren ska ha fri sikt längs med den allmänna vägen och ska inte be-
höva köra ut i körbanan för att få tillräcklig sikt. 

- Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,7 meter höga intill in- och ut-
farten för att uppfylla kravet om god sikt. 

- Avståndet till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter. 
- Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter. 
- Backning över cykelbana tillåts inte. 
- Backning över gångbana kan i vissa fall tillåtas. 
- Backning ut på huvudgata tillåts inte. 
- Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet. 

Konsekvensanalys 
I och med beslut om riktlinjer för anslutning till kommunala vägnätet kommer fler 
parkeringsytor frigöras i Borgholms tätort.  

Belslutet innebär en stor jobbinsats för administration det första året efter riktlinjer-
nas upprättade i och med att alla med utfart mot en kommunalväg måste ansöka 
om att få sin utfart godkänd av kommunen.  

Beslut skickas till 
Gata/parkchef 
Kommunstyrelsen 
______________
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Riktlinjer för anslutning till kommunala vägnätet. 

1 Inledning 
Enligt 39 § väglagen (1971:948) krävs tillstånd från 
väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till 
allmän väg. I detaljplanerat område gäller inte väglagen men det behövs 
fortfarande tillstånd från kommunen som väghållare för att ansluta till gator 
där kommunen är väghållare. 
För tydlighet gentemot medborgare och likabehandling i hela kommunen 
krävs riktlinjer och villkor för anslutning till gata eller allmän väg. 
 
För att kommunen ska få en så bra översyn som möjligt över trafiken i 
området. Det krävs ett bra underlag som underlättar för planering och drift 
av våra kommunala vägar, vilket framförallt leder till en ökad trafiksäkerhet 
i kommunen. 

2 Kriterier för anslutning 
• Du får ha max en in- och utfart per fastighet. 

 
• En ny väganslutning/utfart får inte försämra trafiksäkerheten på den 

allmänna vägen. Föraren ska ha fri sikt längs med den allmänna 
vägen och ska inte behöva köra ut i körbanan för att få tillräcklig sikt. 
 

• Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,7 meter höga intill in- 
och utfarten för att uppfylla kravet om god sikt. 
 

• Avståndet till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 
meter. 
 

• Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter. 
 

• Backning över cykelbana tillåts inte. 
 

• Backning över gångbana kan i vissa fall tillåtas. 
 

• Backning ut på huvudgata tillåts inte. 
 

• Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet. 

3 Påverkan på den allmänna marken 
Om utfarten uppfyller ovanstående kriterier görs en bedömning av 
utfartens påverkan på den allmänna marken: 

• Utfarten måste anpassas till de befintliga förutsättningarna utanför 
fastigheten. 
 

• Utfarten måste fungera väl ur stadens skötsel- och driftsynpunkt.  
 

• Utfarten måste vara väl anpassad till gatans och stadsdelens karaktär 
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Riktlinjer för anslutning till kommunala vägnätet. 

4 Övriga faktorer som påverkar 
Det finns även många andra faktorer som är unika utmed varje gata och på 
varje plats. Det finns olika bredd på gångbanor: bredare gångbanor 
beräknas fler personer röra sig på och räknas då som särskilt känsliga 
trafikmiljöer. Det kan vara ledningar, belysningsstolpar, höjdförhållanden, 
kantstenar, gatuträd, brunnar, elskåp, närhet till förskola med mera som 
också påverkar. 

På den del av utfarten som går över allmän mark ställs följande krav: 

• Utfartens bredd får vara max 3,0 meter. 
 

• Utfarten måste anpassas till befintliga marknivåer.  
 

• Ytskikt ska vara av asfalt eller stenmjöl. Vilket alternativ som väljs 
beror på platsens förutsättningar. 

Observera att parkering inte är tillåten på den yta av utfarten som ligger på 
offentlig plats. 

5 Godkännande 
Efter bedömningen av Tillväxtenheten/gata-park skickas ett godkännande ut 
till sökanden samt en utfartskylt som är utformad med kommunen logga. 
Dessa skyltar är de enda parkeringsvakter förhåller sig till alla andra typer 
av utfartsskyltar är inte giltiga.  

6 Kostnader 
Det kostar ingenting att ansöka eller få beslut om ny eller ändrad utfart, men 
om det krävs förändringar i gator, vägar och/eller gångbanor kommer 
sökande att bli tvungen att bekosta detta. Sökande får också bekosta 
eventuell flytt av till exempel belysningsstolpar.  
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Borgholms kommun
Tillväxtenheten
Box 52
387 21 Borgholm

E-post: kommun@borgholm.se

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR NY ELLER ÄNDRAD UTFART

Namn

Adress Postnummer Ort

Telefon E-post

Fastighetsbeteckning

Sökande

Fastighet

Kommunal väg till vilken utfarten önskas
Anslutningsuppgifter

Ansökan avser

Ny utfart ������������
��������

Tillfällig utfart
t o m

Karta eller skiss där anslutningens läge framgår ska bifogas

Typ av anslutning till kommunal väg

������������

Anslutning med 
utrymmeskrävande fordon1)

��������������3)Tomtutfart2)

Annat

Övriga upplysningar

Datum Underskrift sökande

Underskrift - *Genom din underskrift godkänner du villkor om kostnader nedan

1) T ex skogsbilsväg

3) Anslutning till mer än fem bostadsfastigheter 
2) Anslutning till mindre än fem småhusfastigheter för enstaka större fordon som sopbil och dyl. 

*Kostnader
������������������������������������������������������
bekostas av dig som sökande/fastighetsägare.
Åtgärder utförs efter samråd mellan dig som sökande och tillväxtenheten/gata

Tillstånd beviljas Tillstånd avslås
Ifylls av väghållaren

Villkor/skäl till beslutet

Ansökan skickas till:
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§ 33 Dnr 2019/117 212 KS 
 
Projektplan för ny Översiktsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  påbörja arbetet med ny kommunövergripande översiktsplan. 

att  godkänna revidering av projektplan för arbetet med ny översiktsplan. 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med översiktsplanen är fortfarande i ett tidigt skede. Sedan nuvarande pro-
jektplan antogs har bland annat förberedande workshops och dialoger genomförts, 
men arbetet har försenats av Coronapandemin och brist på resurser inom projek-
tet. Under 2021 ligger fokus på att ta fram ett planförslag och att samråda detta 
med allmänhet och berörda instanser.  

Det nu gällande beslutet om att påbörja arbetet med ny översiktsplan fattades 
2014-06-10. Under de år som gått sedan nämnda beslut har både lagstiftningen, 
omvärlden och organisationen förändrats. Det finns därför behov av att fatta ett nytt 
beslut för att skapa tydlighet i den formella processen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - 2021-01-27. 

Projektplan för Översiktsplan Borgholms kommun reviderad - 2021-01-27. 

Bedömning 
Eftersom arbetet med översiktsplanen har försenats har en ny projektplan tagits 
fram. I den har tidsplanen justerats och översiktsplanen förväntas nu vara klar 
2023 mot tidigare 2022. Även projektgruppens sammansättning har justerats då 
fler externa konsulttimmar kommer användas i projektet än vad som var den ur-
sprungliga tanken. 

Att i samband med beslut om att revidera projektplanen även fatta ett nytt beslut 
om att påbörja arbetet med ny översiktsplan skapar tydlighet och transparens och 
gör att eventuella missförstånd gällande den formella processen kan undvikas. 
Detta innebär inte att kommunen gör en omstart av arbetet, utan beslutet är en 
fortsättning av pågående arbete med att ta fram en ny översiktplan.  

Den 1 april 2020 ändrades vissa bestämmelser gällande översiktsplanering i 3 kap 
plan- och bygglagen, PBL. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska 
bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktu-
ell. Övergångsbestämmelserna gör gällande att äldre bestämmelser, med vissa 
undantag, ska gälla för ärenden om översiktsplaner som har påbörjats före 1 april 
2020.  
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Konsekvensanalys 
Att fortsätta projektet utifrån beslutet 2014-06-10 skapar otydlighet gällande vilken 
lagstiftning som gäller. Ett flertal förändringar i plan- och bygglagen har skett under 
senare år vilket gör att kommunen måste förhålla sig till de övergångsbestämmelser 
som är förenat med dessa ändringar.  

Beslutet förlänger översiktsplanen så att den får en planringshorisont som sträcker 
sig till 2040. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsplaneraren 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2020-12-17  . 
     

 
Handläggare 
Leon Hansson 
Samhällsplanerare 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52    Leon.Hansson@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till [kommunstyreslens arbetsutskott] 
 

 
Förslag till beslut om översiktsplan och projektplan  

Förslag till beslut  
 
att  påbörja arbetet med ny kommunövergripande översiktsplan 

att   arbetet sker utifrån framtagen projektplan  

 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med översiktsplanen är fortfarande i ett tidigt skede. Sedan nuvarande pro-
jektplan antogs har bland annat förberedande workshops och dialoger genomförts 
men arbetet har försenats av Coronapandemin och brist på resurser inom projektet. 
Nu uppstartas projektet på nytt och under 2021 ligger fokus på att ta fram ett plan-
förslag och samråda detta med allmänhet och berörda instanser. Den ursprungliga 
projektplanen har därför reviderats. Tidsplanen har justerats och översiktsplanen 
förväntas nu vara klar 2023 mot tidigare 2022. Projektgruppens sammansättning har 
även den justerats då mer externa konsulttimmar kommer användas i projektet än 
vad som var den ursprungliga tanken.    

Den 1 april 2020 ändrades vissa bestämmelser gällande översiktsplanering i 3 kap 
plan- och bygglagen, PBL. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska be-
drivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. 
Övergångsbestämmelserna gör gällande att äldre bestämmelser, med vissa undan-
tag, ska gälla för ärenden om översiktsplaner som har påbörjats före 1 april 2020.  

Det nu gällande beslutet om att påbörja arbetet med ny översiktsplan fattades 2014-
06-10. Under de år som gått sedan nämnda beslut har både lagstiftningen, omvärl-
den och organisationen förändrats. Det finns därför behov av att fatta ett nytt beslut 
för att skapa tydlighet i den formella processen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen gav före detta samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
arbetet med förslag till en ny översiktsplan senast år 2016. KS 2014-06-10, § 94, 
ärende KS 2010/220-212 

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, ärende KS 2016/211-212 

Reviderad projektplan  
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Bedömning 
Att i samband med beslut om reviderade projektplanen även fatta ett nytt beslut om 
att påbörja arbetet med ny översiktsplan skapar tydlighet, transparens och gör att 
eventuella missförstånd gällande den formella processen kan undvikas. 

Konsekvensanalys 
Att fortsätta projektet utifrån beslutet 2014-06-10 skapar otydlighet gällande vilken 
lagstiftning som gäller. Ett flertal förändringar i plan- och bygglagen har skett under 
senare år vilket gör att vi måste förhålla oss till de övergångsbestämmelser som är 
förenat med dessa ändringar.  

 
Tillväxtenheten 
 
Chefens namn. Leon Hansson 
Chefens titel. Samhällsplanerare 
 
Beslutet skickas till 
Här skriver du vilka instanser beslutet ska vidare till och vilka som ska delges beslu-
tet när det är fattat. 
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1 Inledning och bakgrund 
Detta är den reviderade versionen av den projektplan som antogs av 
kommunstyrelsens i juni 2019.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 november 2017 att ge 
kommunchefen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på projekt– och 
uppdragsbeskrivning för arbetet med framtagande av en ny 
översiktsplan. Projektplanen antogs av kommunstyrelsen den 25 juni 
2019.  

Med anledning av Coronapandemin och brist på resurser inom projektet 
har vissa revideringar av den ursprungliga projektplanen varit 
nödvändiga. Tidsplanen har justerats och översiktsplanen förväntas nu 
vara klar 2023 mot tidigare 2022. Projektgruppens sammansättning har 
även den justerats då mer externa konsulttimmar kommer användas i 
projektet än vad som var den ursprungliga tanken.    

1.1 Bakgrund 
Nu gällande översiktsplan för Borgholms kommun antogs 2002. 
Översiktsplanen har sedan dess blivit aktualitetsförklarad ett antal gånger, 
senast 2018. Kommunen har löpande arbetat med översiktlig planering och 
de fördjupningar som pekades ut i översiktsplanen från 2002 har 
genomförts. De fördjupade översiktplanerna utgör fungerande 
planeringsunderlag för de delar som omfattas av dessa men för övriga delar 
av kommunen är behovet av mer aktuellt planeringsunderlag stort. Detta 
gäller bland annat stöd för förhandsbesked på landsbygden samt 
utvecklingen i byarna på landsbygden. Det gäller också utvecklingen av 
havet och kustområdet samt de konsekvenser som ett förändrat klimat har 
för kommunen. 

Sedan nuvarande översiktsplan antogs har förändringar både vad gäller 
plan- och bygglagen och miljöbalken skett. Bland annat krävs numera 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplaner, något 
som nuvarande plan saknar. Översiktsplanen saknar även hantering av 
miljökvalitetsnormer, klimatrelaterade risker och hur kommunen avser att 
tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 

Nuvarande översiktsplanen saknar även den strategiska kopplingen till 
nationella och regionala mål och program. 
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1.2 Översiktsplanering 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunen och som speglar den politiska majoritetens uppfattning. 
Översiktsplanen ska ange kommunens långsiktiga och övergripande 
utvecklingsstrategi, grunddragen i den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden samt vilken hänsyn som bör tas till allmänna intressen. 
Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanering 
handlar också om att samordna den kommunala planeringen med statens 
och regionens planering för exempelvis infrastruktur och kollektivtrafik. 

För att översiktsplanen ska bli ett användbart verktyg i kommunens 
utvecklingsarbete är det viktigt att planen är strategiskt och 
genomförandeinriktad. En genomförandeinriktad översiktsplan underlättar 
arbetet med fördjupningar, tillägg och uppföljning och en aktiv och 
kontinuerlig översiktsplanering kan uppnås.  

Behovet av en aktuell översiktsplan 
Ett av de viktigaste verktygen för att hantera de utmaningar som kommunen 
ställs inför är en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens 
avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och 
bevaras. Den är därmed ett viktigt politiskt måldokument. 

En aktuell översiktsplan är avgörande för att sätta enskilda byggprojekt, 
detaljplaner och infrastruktursatsningar i ett större perspektiv – både 
geografiskt och tidsmässigt – för att därigenom skapa förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar samhällsstruktur som inte enbart ger miljömässig nytta 
utan också sociala och ekonomiska fördelar. 

Processen med en ny översiktsplan är ett bra tillfälle att lyfta det strategiska 
arbetet inom hela den kommunala organisationen. Planprocessen ger 
möjligheter att engagera medborgare, politiker, näringsliv och tjänstemän i 
den långsiktiga utvecklingen av den gemensamma miljön. Vinsterna med att 
ta fram en ny översiktsplan är därför inte begränsade till det nya 
plandokumentet, utan den största vinsten kan i själva verket göras i 
processen med planen. 

 

1.3 Frågor av särskild vikt för kommunen 
Borgholms kommun är en utpräglad turism- och jordbrukskommun med ett 
kraftigt varierande invånarantal sett över året. Kultur- och naturvärdena är 
höga samtidigt som exploateringstrycket är högt. Många vill besöka 
kommunen under sommarhalvåret vilket ställer höga krav på kommunen 
bland annat gällande vatten och avlopp. Samtidigt är befolkningens ålder 
hög och kommunen är i behov av inflyttning för att trygga välfärden 
framöver. Utifrån kommunens förutsättningar finns det ett antal frågor som 
är särskilt viktiga att hantera i översiktsplanen. Bland dessa kan särskilt 
nämnas, bebyggelseutveckling, dricksvattenförsörjning, planering av 
kustzonen, hållbara transporter, näringslivsutveckling, en 
befolkningsstruktur med allt fler äldre samt bostadsförsörjning. 
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2 Projektets syfte och mål 
Projektet syftar till att bedriva en långsiktig strategisk planering av mark- och 
vattenanvändning i Borgholms kommun genom upprättande av en ny 
kommunomfattande översiktsplan. 

Målet är att en ny översiktsplan ska kunna antas senast 2023. 

Översiktsplanen ska fungera som måldokument och vägvisare mot en 
hållbar framtid och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön. Planen ska vara välförankrad och resultatet av en bred 
medborgardialog. Den ska innehålla politiskt förankrade strategier och 
ställningstaganden samt tydliga mål, riktlinjer och åtgärder avseende mark- 
och vattenanvändning. För att översiktsplan ska kunna bli ett reellt stöd i 
den långsiktiga planeringen är det viktigt att planen ingår i kommunens styr- 
och ledningssystem och att föreslagna åtgärder införlivas i kommunens 
verksamhetsplan. 

Översiktsplanen ska visa en målbild för Borgolms kommun år 2040. 

Översiktsplanen ska vara inbjudande, tydlig och lättförståelig. Den ska vara 
digital och följa Boverkets standard för digitala översiktplaner. 

 

3 Översiktsplanens omfattning 
Nedan beskrivs översiktsplanens övergripande innehåll och vad plan- och 
bygglagen ställer för krav. 

 

3.1 Krav enligt plan- och bygglagen 
Enligt plan- och bygglagen 3 kap 2 § ska översiktsplanen ange inriktningen 
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge 
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, och 
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Av översiktsplanen ska även framgå; hur kommunen avser att tillgodose de 
redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer; hur 
kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder; hur 
kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen; sådana 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 
e § första stycket miljöbalken; kommunens syn på risken för skador på den 
byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som 
är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra; om 
översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör 
det och skälen för avvikelsen; sådana områden och verksamheter som 
angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse. 
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Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och planens väsentliga 
konsekvenser tydligt framgår. (3 kap 6 och 6 a §§ PBL) 

 

3.2 Översiktsplanens övergripande inriktning 
Kommunens nuvarande vision är från 2016 och lyder: ”Med gemensamma 
krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något vi är stolta över. Nu 
och för framtiden.” 
Som en del i arbetet med ny översiktsplan genomfördes hösten 2019 en 
workshop med politiker och tjänstemän. Workshopen resulterade i en 
inriktning beslutad i kommunstyrelsen 2019-11-26 § 203 som lyder:   

Borgholms kommun är ett inkluderande samhälle där vi värdesätter våra 
unika förutsättningar och är stolta över den lilla kommunens fördelar. 
Attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och en stark besöks- och 
jordbruksnäring skapar växtkraft och ligger till grund för en robust och 
hållbar utveckling av kommunen. 

Arbetet med ny översiktsplan är en dynamisk process och inriktningen kan 
komma att omformuleras inför att ett samrådförslag ska presenteras.  I 
arbetet hämtas löpande stöd i andra kommunala, regionala och nationella 
mål och strategier samt i dialogen med medborgare och lokala aktörer. Den 
övergripande inriktningen bör även brytas ner i ett antal strategier som 
håller sig inom ramen för vad den fysiska planeringen kan hantera. 
Översiksplanen kan på så vis bli mer konkret och tydliggöra den politiska 
viljeinriktningen för kommunens mark- och vattenanvändning.  

 
 

3.3 Översiktsplanens innehåll 
Översiktsplanens innehåll kommer att formas under de att arbetet fortlöper 
men planen föreslås i huvudsak byggas upp enligt Boverkets ÖP-modell. 
Modellen tillhandahåller en låda med byggklossar som man väljer efter 
behov, vilket ger möjlighet att anpassa översiktsplanen till vad som är 
relevant i kommunen. Modellen är i första hand en begreppsmodell men 
anger även en struktur för hur översiktsplanens kartor kan byggas upp. Det 
innebär att plankartorna utgår från aspekterna utvecklingsinriktning, mark- 
och vattenanvändning samt riksintressen, LIS och andra värden.  
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3.4 Utgångspunkter 
Avgränsning 
Översiktsplanen inbegriper hela kommunen, på land och till havs. 

För att översiktsplanen ska ge en samlad bild över hela kommunen är det 
viktigt att de fördjupningar av översiktsplanen som tagits fram arbetas in i 
den nya kommunomfattande översiktsplanen. 

Det regionala perspektivets omfattning i planen är också en fråga för 
diskussion inom projektet, d.v.s. vilka områden och frågor utanför våra 
kommungränser ska behandlas i översiktsplanen? 

Övergripande mål, planer och program 
Det finns en mängd övergripande dokument som ska beaktas i 
översiktsplanen. Några exempel är Hållbarhetspolicy för Borgholms 
kommun (2020), VA-plan (2013), Regional utvecklingsstrategi, Regional 
länstransportplan och Havsplan för Östersjön (antas prel. 2021). 

Tvärperspektiv 
Översiktsplanen ska uppmärksamma och ta hänsyn till flera perspektiv så 
som jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet, folkhälsa och integration.  

Planeringsunderlag 
Visst planeringsunderlag finns sedan tidigare medan det finns behov av att 
ta fram ytterligare planeringsunderlag i projektet. Bland det befintliga 
planeringsunderlaget kan nämnas: landskapsanalys av Kalmar läns kust- 
och havszoner, regional befolkningsprognos från SCB, länsstyrelsens 
sammanfattande redogörelse och kommunens VA- plan. Behov av nytt 
planeringsunderlag gäller bland annat markförsörjningsstrategi och ett 
reviderat och uppdaterat bostadsförsörjningsprogram, ytterligare behov 
identifieras i projektet. 
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4 Projektgenomförande 
 

4.1 Övergripande tidsplan 
 

Aktivitet Tidsplan Beslut 

Uppdrag 
Godkännande av projektplan 
 
Godkännande av reviderad projektplan  

juni 2019 

februari 2021  

KS 

Tidig dialog 
Digital enkät  

 

 
sommaren 2020 

 

 

Samråd 
Framtagande av samrådshandling 

Dialogmöten  

Samrådsbeslut 

 

 
Vår och höst 2021 

sommaren 2021 

december 2021 

KS 

Granskning 
Framtagande av granskningshandling 

Granskningsbeslut 

 
 

 
våren 2022 

hösten 2022 

KS 

Antagande våren 2023 KF 
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4.2 Projektorganisation 
Nedan beskrivs förslag på projektorganisation. När organisationen är satt 
kommer planens omfattning och innehåll att diskuteras och specificeras 
ytterligare. 

Kommunfullmäktige beslutar om antagande av översiktsplanen. 

Beställare 
Kommunstyrelsen är beställare och beslutar om att ta fram en ny 
översiktsplan, om projektplan, samråd och granskning. 

Politisk styrgrupp 
Styrgruppen består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Styrgruppen har 
det övergripande ansvaret för hela projektet. Gruppen har ansvar för de 
ställningstagande översiktsplanen gör och de handlingar som ska föras fram 
till kommunstyrelsen för beslut. 

Ledningsgrupp 
Gruppen består av den kommunala organisationens ledningsgrupp 
bestående av kommunchef, förvaltningschefer samt HR- och ekonomichef. 
Gruppen ansvarar för att tidsplan och resursplan ska kunna följas. Att hålla 
sig informerade om projektet via projektledaren genom regelbundna möten. 
Att samråda med styrgruppen om projektets fortskridande samt att ta de 
beslut som krävs för att projektet ska framskrida enligt planen. 

Projektledare 
Projektledaren ansvarar för att samordna arbetet, att driva och dokumentera 
projektet enligt planen, att hålla ledningsgruppen informerad, att hålla tids- 
och resursplan samt att i tid informera om avvikelser. 

Arbetsgrupp 
Arbetsgruppen utför det kontinuerliga arbetet med projektet, medverkar vid 
beställningar och gör utredningar och analyser, upprättar planhandlingar. 
Kommunikatör bistår arbetsgruppen i de delar av processen som kräver 
extra kommunikation, exempelvis inför och under samråd och granskning. 
Externa konsulter kommer i perioder bistå arbetsgruppen i arbetet.   

Referensgrupp 
Referensgruppen fungerar rådgivande under olika skeden i processen och 
sammansättningen av gruppen beror på var i processen arbetet befinner 
sig. Internt deltagande: kulturstrateg, folkhälsostrateg, näringslivsstrateg, 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, Borgholms Energi AB. 
Exempel på externt deltagande är: Trafikverket, Region Kalmar län, 
grannkommuner, länsstyrelsen, näringslivsråd, Ölands kommunalförbund 
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4.3 Dialog 
Översiktsplanens innehåll ska löpande processas i dialog med medborgare, 
näringsliv, föreningar och andra som berörs av planförslaget. 

Lämpliga dialogformer utarbetas i projektet. 
 
 

4.4 Framgångsfaktorer 
Den största framgångsfaktorn/risken med översiktlig planering är 
förankringen. Bristande förankring gör att översiktplanen blir en 
skrivbordsprodukt som inte bidrar till kommunens utveckling. Förankringen 
kan delas upp i tre delar: 

 Extern förankring 

 Politisk förankring 

 Intern förankring i organisationen 
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Den externa förankringen bygger dels på en tidig dialog med 
kommunmedborgare, företag och föreningar, men även på tidiga kontakter 
med andra kommuner, statliga myndigheter och exploatörer/markägare. 
Den politiska förankringen kan säkras genom ett politiken aktivt deltar redan 
i inledningen av processen och därigenom har ett grundläggande inflytande 
över vilka mål och strategier planen pekar ut. För att förankringsprocessen 
ska lyckas bör avstämning med politiken ske oftare än i andra typer av 
planer då översiktsplanen i många stycken är att betrakta som ett politiskt 
dokument. Förankringen i kommunens organisation är beroende av att alla 
verksamhetsområden har möjlighet att delta i processen och påverka 
planens innehåll. 

En annan risk är att översiktsplanen blir otydlig och svåranvändbar. En 
metod för ökad tydlighet är att underlag separeras från kommunens 
ställningstaganden i själva planhandlingen. Planens användbarhet är 
emellertid också beroende av hur mål och rekommendationer formuleras, 
hur kommunens ställningstaganden redovisas på kartor samt av 
plandokumentets layout. Genom att använda oss av Boverkets ÖP-
modell kan förhoppningsvis dessa risker minimeras.  

 

Vidare är en god kommunikation både internt och externt genom 
medborgardialog viktigt för projektets framgång. En bra kommunikation är 
en förutsättning för att översiktsplanen ska bli välförankrad. 

Det är även av yttersta vikt att översiktsplanearbetet genom hela processen 
bemannas och tilldelas nödvändiga resurser. 
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Mer om översiktsplanering: 
SKL 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/fran-a-till-op.html 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/samhallsbyggnad/oversiktsplanen-i- 
praktiken.html 

Boverket 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/ 

Länsstyrelsen 

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och- 
kommun/samhallsbyggnad/plan-och-bygg---pbl/oversiktsplanering.html
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Dataskyddsombudets rapport 2020 för Borgholms 
kommun 
Dataskyddsombudet (DSO) sammanställer en rapport varje år som 
sammanfattar det som hänt under det gångna året och pekar på saker som 
behöver arbetas vidare med under kommande år. 

Sammanfattning 2020 
Från och med den 1 januari 2020 har Borgholms kommun DSO genom en 
samverkan med Mörbylånga kommun. DSO är anställd i Mörbylånga 
kommun och enligt samverkansavtalet ska DSO lägga ner tid för varje 
organisation som ingår i samverkan som motsvarar de pengar som 
organisationen betalar, vilket för Borgholms kommun inklusive kommunala 
bolag innebär 21 % av heltid för 2020. 
Under februari och mars har jag som DSO träffat de olika nämnderna i 
kommunen i deras roll som personuppgiftsansvariga, samt ledningsgrupper-
na för social- och skolförvaltningarna. Planen var sedan att fortsätta träffa 
fler ledningsgrupper och andra nyckelpersoner när det gäller dataskydd och 
att komma igång med rådgivande och kontrollerande arbete under våren. 
Men en pandemi drabbade Sverige och världen som gjorde att mycket av det 
arbetet fick ta en paus. Det var inte i den situationen möjligt att varken 
besöka olika verksamheter eller att kräva svar på olika frågor för att 
kontrollera efterlevnaden av GDPR. Alla var pressade av pandemin och 
arbetet för DSO blev mer inriktat på att bevaka utvecklingen och hjälpa till 
med akuta frågor som dök upp i den nya situationen. 
Efter sommaren var läget vad gäller smittspridning lugnare och jag hade 
under hösten också en träff med kommunens ledningsgrupp och påbörjade 
ett par granskningar, dels av utbildningsnämndens registerförteckning och 
information till de registrerade och dels av kommunens användning av 
sociala medier. 
Den ökade smittspridningen under slutet av året har gjort att inga fler fysiska 
möten kunde hållas och att arbetet helt skett på distans, vilket förhoppnings-
vis kommer att ändras någon gång under 2021.  

Information och rådgivning 
Jag har tagit fram tre allmänna rekommendationer under året som riktat sig 
till samtliga personuppgiftsansvariga. Rekommendationerna skickas till 
kommunens dataskyddssamordnare som sedan ser till att de som berörs får 
del av innehållet. De tre ämnesområden som behandlats är: 
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1. Lagring av information och behörighetsstyrning. 
2. Skriftliga rutiner för personuppgiftshantering. 
3. Säkerhet och konsekvensbedömningar. 

Dessutom har jag svarat på frågor och gett specifika rekommendationer 
löpande under året. 
Tyvärr har det inte varit möjligt att besöka verksamheter och träffa personal 
som planen var från början. Att träffas för att lära känna både personer och 
verksamheter och tillsammans gå igenom specifika utmaningar är en viktig 
del i att etablera ett bra dataskyddsarbete och jag hoppas att det under 2021 
ska bli möjligt att komma igång med den viktiga delen av arbetet. 
Jag vill också påminna om att det finns möjlighet boka in mig för olika 
utbildningsinsatser gällande dataskyddet.  

Kontroll 
Enligt GDPR ska DSO kontrollera att den personuppgiftsansvarige hanterar 
personuppgifter enligt gällande lagar och regler. Kontroll kan ske på olika 
sätt, men på grund av pandemin har jag under det här året begränsat mig till 
det som brukar kallas skrivbordstillsyn tillsammans med egna iakttagelser 
och samtal via Teams eller telefon.  
Två granskningar påbörjades under hösten 2020 och en av dem blev färdig 
under året medan den andra fortfarande pågår. Den granskning som är klar 
gällde utbildningsnämnden och tog sikte på nämndens registerförteckning 
och den generella information som lämnas till de registrerade. Där kan 
konstateras att utbildningsnämnden tar de här frågorna på allvar och gör ett 
bra arbete för att se till att personuppgifter hanteras korrekt. 
Jag konstaterar dock att den information som lämnas till registrerade och 
som är gemensam för hela kommunen behöver utvecklas och uppdateras. 
Integritetspolicy och annan information på hemsidan uppfyller inte fullt ut de 
krav som ställs på information till de registrerade om hur personuppgifter 
hanteras. Det märks att en del dokument skrevs i samband med att GDPR 
skulle träda i kraft den 25 maj 2018. Den praxis som utvecklats sedan dess 
har förändrat och fördjupad förståelsen för hur GDPR ska tillämpas och 
vilken information som behöver lämnas, vilket gör att en del av de kommun-
övergripande dokument som finns behöver uppdateras och utvecklas.  
Den granskning som påbörjats men som pågår gäller kommunens använd-
ning av sociala medier, framförallt vilka styrdokument som finns och vad de 
innehåller. 
Den bild jag har fått hittills av kommunen är att det i grunden råder god 
ordning och en vilja att göra rätt. Det finns kunniga anställda som vet hur de 
ska hantera personuppgifter. Däremot saknas en del av den dokumentation 
som krävs enligt GDPR. Det är inte märkligt eftersom kraven på 
dokumentation i GDPR är mycket långtgående men det är ett område som 
behöver utvecklas.  
En del i min möjlighet att både stödja och kontrollera är att information 
lämnas till mig om vad som är på gång när det gäller digitalisering, nya 
programvaror och liknande. Enligt Europeiska dataskyddsstyrelsens 
vägledningar ska också DSO ges möjlighet att delta när beslut fattas som rör 
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hantering av personuppgifter. Detta kräver att DSO hålls informerade om 
vilka beslut som ska fattas och att det sker i god tid. Anledningen är ju att 
DSO på ett tidigt stadium ska kunna lämna synpunkter för att beslut och 
processer ska bli så korrekta som möjligt redan från början. 

Personuppgiftsincidenter 
En personuppgiftsincident kan definieras som en säkerhetsincident där 
personuppgifter oavsiktligt eller olagligt har eller har kunnat komma till 
obehörigas kännedom, ändrats, förstörts eller inte varit tillgängliga för den 
personuppgiftsansvarige. Det innebär att allt från ett e-brev som skickats till 
fel person till angrepp från hackare där personuppgifter stulits eller förstörts 
innefattas i begreppet personuppgiftsincident.  
Ett fåtal incidenter har rapporterats varav en har varit sådan att den anmälts 
till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen). Det är 
inte osannolikt att ytterligare mindre incidenter har inträffat men inte 
rapporterats. Eftersom det är ett krav enligt GDPR att även mindre incidenter 
som inte behöver anmälas till IMY ska dokumenteras är det angeläget att det 
finns rutiner som gör att alla incidenter fångas upp och rapporteras till 
dataskyddssamordnaren, så långt det är möjligt. IMY avser att ha rapport-
ering av incidenter inom organisationer och rutiner för detta som ett 
fokusområde under de närmaste åren. 

Händelser i omvärlden 
Under början av året lämnade Storbritannien EU. Under en övergångsperiod 
fram till utgången av 2020 var Storbritannien fortfarande bunden vid 
gällande EU-lagstiftning, inbegripet GDPR. Därefter har en överens-
kommelse träffats om att Storbritannien fram till och med den 30 juni 2021 
ska fortsätta att betraktas som del av EU när det gäller hantering av 
personuppgifter. Om inga andra beslut fattas kommer Storbritannien att 
räknas som tredje land därefter.   
Den 16 juli underkände EU-domstolen den vanligaste lagliga grunden för att 
överföra personuppgifter till USA, Privacy Shield.  I ett slag saknades laglig 
grund för en stor del av den behandling av personuppgifter som görs i de 
flesta större organisationer. Just nu utreder dataskyddsmyndigheter i Europa 
minst 101 anmälningar mot olika företag och myndigheter för brott mot 
förbudet om överföring av personuppgifter till USA. Utgången av dessa 
prövningar kan innebära att även kommunen behöver göra vissa förändringar 
i hur man behandlar personuppgifter och vilka leverantörer av datasystem 
som anlitas.  

Kommande år 

Dataskyddsombudets arbete 
Jag planerar att i större omfattning än under 2020 undersöka hur hanteringen 
av personuppgifter sker i kommunen. Förhoppningsvis ska jag åtminstone 
under andra halvåret 2021 kunna börja besöka verksamheter rent fysiskt för 
att skaffa mig en bild av hur dataskyddsarbetet fungerar i praktiken. Jag 
planerar att ta fram ett antal frågor som samtliga personuppgiftsansvariga får 
besvarar under hösten. Dessa svar kommer att utgöra en av grunderna för 
årsrapporten för 2021. Tanken är att dessa frågor ska användas varje höst för 
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att på det sättet också ge en bild av hur dataskyddsarbetet utvecklas och för-
bättras men även göra det möjligt att upptäcka brister som behöver åtgärdas.  

Vad behöver göras i kommunen? 
Med tanke på vad jag lagt märke till i organisationen och vad som hänt i vår 
omvärld så lämnar jag följande förslag på vad som behöver göras när det 
gäller dataskyddsarbetet i kommunen under 2021. 

 Den förteckning över behandlingar som enligt GDPR ska föras av 
den personuppgiftsansvarige behöver göras klar och sedan hållas 
uppdaterad. Det finns en hel del behandlingar förtecknade och ett bra 
arbete har gjorts under vintern för att komplettera förteckningen.  

 Varje personuppgiftsansvarig behöver se till att man har kontroll på 
var alla personuppgifter finns och vilka som eventuellt överförs till 
tredje land och i så fall med vilken laglig grund det görs. Detta har 
blivit särskilt viktigt i och med EU-domstolens dom om att 
ogiltigförklara Privacy Shield. Även det faktum att Storbritannien 
inte längre tillhör EU innebär att det finns behov av att ha kontroll på 
om personuppgifter behandlas där. 

 Övergripande policydokument och information till de registrerade 
behöver ses över och uppdateras. 

 Rutiner och regler för hur personuppgifter ska hanteras behöver 
dokumenteras i enlighet med kravet i GDPR artikel 5.2 om 
ansvarsskyldigheten.  

 Tydliga rutiner för hur personuppgiftsincidenter ska fångas upp och 
rapporteras behöver tas fram och göras kända i hela organisationen. 

 Se till att information om digitalisering och nya processer eller 
programvaror lämnas till DSO på ett så tidigt stadium som möjligt 
och ge DSO möjlighet att ha synpunkter innan större beslut som 
gäller dataskyddet fattas.  

Ovanstående punkter är en del av dataskyddsarbetet som behöver arbetas 
med under 2021. Samtidigt är det viktigt att dataskyddsfrågor hela tiden 
finns med i vardagen för alla som arbetar i någon av kommunens verk-
samheter. Dataskyddet säkerställs framförallt i det dagliga arbetet. Den 
första linjens dataskydd sker längst ute i alla de kommunala verksamheterna. 
Det är därför viktigt att alla anställda har tillräckliga kunskaper om 
dataskydd i förhållande till vilka arbetsuppgifter de har.  
Med tanke på ovanstående är det bra med en dataskyddsorganisation som 
inbegriper personer från alla förvaltningar och verksamhetsområden som är 
engagerade i arbetet med att se till att personuppgifter hanteras på ett sätt 
som tillgodoser de registrerades rättigheter och organisationens behov. Ju 
fler som är involverade i arbetet desto större möjligheter att dataskyddet 
fungerar tillfredsställande. 

 
Ulf Gustavsson 
Dataskyddsombud 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-02 25   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 25 Dnr 2021/24 041 KS 
 
Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anta Taxa för sotning/rengöring, Borgholms kommun, 2021. 

att  anta Taxa för brandskyddskontroll 2021. 

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Öland, en del av Ölands kommunalförbund, har 2021-01-11 
lämnat förslag på ändring av taxa för sotning och brandskyddskontroll efter att SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) genomfört sin årliga indexuppräkningen. Dessa 
publicerades i december och det senaste datumet för att anta föreslagna föränd-
ringar uppges vara 2021-03-01. Av den anledningen hinner den inte antas via den 
vanliga ärendegången inom Ölands kommunalförbund, utan har lämnats till med-
lemskommunerna för antagande.  

Nuvarande taxa infördes 2019-07-01. Förslaget innehåller en uppräkning av taxan 
enligt SKR:s indexuppräkning och en förändring av grundavgiften för sotning så att 
grundavgiften blir samma för åretrunthus och fritidshus. Av det formulär som SKR 
skickat kommunalförbundet är uppräkningen på 9,63 % från och med 2021-03-01 
och är enligt avtal som träffats mellan SKR och Skorstensfejarmästarnas Riksför-
bund.  

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Öland Tjänsteskrivelse - Ändring av taxa Borgholm 2021, 2021-
01-11. 

Taxa för brandskyddskontroll Borgholm 2021, 2021-01-11. 

Taxa för sotning/rengöring, Borgholms kommun, 2021, 2021-01-11. 

Skrivelse från sotaren angående förändring av grundavgift, 2021-01-11. 

SKR Cirkulär-20-50, 2021-01-11. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-27. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Räddningstjänsten Öland 
Ölands kommunalförbund 
Mörbylånga kommun 
______________
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
 

Cirkulärnr: 20:50 

Diarienr: 20/01635 

Handläggare: Johan Gert 
Sophia Olofsson 
 

Ämnesord: Trygghet och säkerhet 

Avdelning: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

Sektion/Enhet:   

Extern medverkan:   

Datum: 2020-12-08 

Mottagare: Räddningsnämnd 
Räddningschefer 
Kommunala räddningstjänstorganisationer 
 

Rubrik: Sotningsindex 2020 

Ersätter: 19:13 

Bilagor:   

Sammanfattning 

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 
Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Sotningsindexet 2020 kommer 
sent eftersom att avtalsrörelsen försköts pga pandemin. Berörda kommunerna 
uppmanas att så snart som möjligt justera taxorna utifrån indexet. 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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CIRKULÄR 20:50 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Johan Gert 
Sophia Olofsson 
 
 

Räddningsnämnd 
Räddningschefer 
Kommunala räddningstjänstorganisationer 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Sotningsindex 2020 
För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av 
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 
2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.  

Pga pandemin försköts avtalsrörelsen till hösten och det har försenat sotningsindexet. 

Sotningsindex 2020 gäller från och med 2020-04-01: 

(Detta index gäller för kommuner som även år 2019 tillämpade sotningsindex.) 

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på 
medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares 
Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (3,4 % från 1 
november), men högst motsvarande Huvudöverenskommelsen mellan SKR och 
Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,0 %). Det andra värdet är 
Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (1,0 %).  

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så behöver 
hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. 
Eftersom att sotningsindexet är sent 2020 blir det vid införandet större påslag. För att 
begränsa de effekterna uppmanas kommunerna att så snart som möjligt fastställa de 
nya taxorna. SKR och SSR har också gjort en mindre justering i beräkningen när ev. 
överskott från föregående år beaktas i det nya indexet, för att bättre hantera större 
påslag.  

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index 
infördes 2019 och när det införs för 2020, Beräknade värden där dessa faktorer är 
inräknade kan utläsas i tabellen nedan: 

Införande av index 1 april 2019 1 maj 2019 1 juni 2019 1 juli 2019 

1 november 2020 2,08% 1,89% 1,65% 1,37% 

1 december 2020 2,60% 2,40% 2,17% 1,89% 

1 januari 2021 3,47% 3,27% 3,03% 2,75% 

1 februari 2021 5,20% 5,00% 4,76% 4,47% 

1 mars 2021 10,40% 10,19% 9,94% 9,63% 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

 

 

Gunilla Glasare 

 

 Ann-Sofie Eriksson 
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Taxa för sotning/rengöring, Borgholms kommun, 2021
Räknas upp enligt sotningsindex från och med 2021-03-01

Ursprungligt timpris = 462,856 kr Räknas upp med 9,63%

Uppräknat timpris = 507,429 kr

Minutpris = 8,457 kr

Objektspris = objekttid x minutpris

1. Objekt småhus Objekttid (min.) Objektspris Objektspris inkl. moms

1.1 Inställelseavgift

1.1.1 Småhus 23,1 195,36 kr 244 kr

1.2 Objektsavgift
1.2.1.1 Värmepanna olja 25,32 214,14 kr 268 kr

1.2.1.2 Värmepanna fastbränsle 30,32 256,42 kr 321 kr

1.2.1.3 Brandskyddskontroll 25,32 214,14 kr 268 kr
1.2.2 Braskamin, köksspis, kakelugn 22,5 190,29 kr 238 kr

1.2.3 Lokaleldstad 20 169,14 kr 211 kr

1.2.4.1 Imkanal 5,84 49,39 kr 62 kr
1.2.4.2 Köksfläkt 7,64 64,61 kr 81 kr

1.2.4.3 Spisfläkt 25 211,43 kr 264 kr

1.2.4.4 Fläkt, vind/tak 35 296,00 kr 370 kr

1.2.4.5 Värmeväxlare 60 507,43 kr 634 kr

1.3 Tilläggsavgift

1.3.1.1 Förbindelsekanal 1 - 2,5 m 3,84 32,48 kr 41 kr

1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6 - 5 m 9,48 80,17 kr 100 kr

1.3.2 Avstötning 2,89 24,44 kr 31 kr

1.3.3 Kryddhylla 4,54 38,40 kr 48 kr

2. Övriga objekt

2.2 Värmepanna - 50 Mcal/h Enligt 1.1 och 1.2

51 - 100 Mcal/h 46,94 396,98 kr 496 kr

101 - 150 Mcal/h 54,43 460,32 kr 575 kr

151 - 200 Mcal/h 62,49 528,49 kr 661 kr

201 - 250 Mcal/h 65,65 555,21 kr 694 kr

251 - 300 Mcal/h 70,36 595,05 kr 744 kr

2.2.1 Sidopanna - 50 Mcal/h 16,18 136,84 kr 171 kr

51 - 100 Mcal/h 29,47 249,23 kr 312 kr

101 - 150 Mcal/h 36,96 312,58 kr 391 kr

151 - 200 Mcal/h 45,02 380,74 kr 476 kr

201 - 250 Mcal/h 48,18 407,47 kr 509 kr

251 - 300 Mcal/h 52,89 447,30 kr 559 kr

2.3.1 Separat rökkanal 4 33,83 kr 42 kr

4.2 Hämtning av stege 6 50,74 kr 63 kr

4.3 Administrationsavgift 9 76,11 kr 95 kr

4.5 Timersättning 60 507,43 kr 634 kr
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Taxa för brandskyddskontroll 2021 
Tillämpningsområde 
Borgholms kommun 
 
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande 
föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. 
 
Angivna avgifter uppräknade med 9,63 %, med tillämpning fr.o.m. 2021-03-01. 
 
1.   Objekt i småhus 
1.1 Grundavgift 
       Inställelse för utförande av brandskyddskontroll 
       (timpris enl 4.4/60 x min enl sotningstaxa x 1,5) 

Inkl 25%  
       Objektpris moms   
 1 Helårsbebott hus    288,33 kr 360 kr   
 
 2 Fritidshus     492,24 kr 615 kr    
 
 

Alternativ A 
1.2 Kontrollavgift 
      1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. 670,94 kr 839 kr   

 
      2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till   
         rökkanal i annan skorsten i samma byggnad. 298,19 kr 373 kr   
 
1.3 Tilläggsavgift 
      För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller     
      läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4. 
 

Alternativ B 
1.4 Kontrollavgift 
      Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4. 
 
2.   Övriga objekt 
2.1 Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4. 
 
3.   Avgift för efterkontroll 

  För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris 
  som anges i 4.4 samt transportersättning. 
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4.   Särskilda bestämmelser 
      1 Då kontrollen inte kunnat utföras enligt    Inkl 25%  
         ordinarie avisering och särskilda skäl    Objektpris moms   
         för detta inte förelegat, utgår ersättning med  372,74 kr 466 kr    

 
     2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km  
        av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. 
        Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta körlängd. För 
        Annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden. 

 
     3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är  
        tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i      
        4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 
 
     4 Timersättning utgår per man med 1 118 kr inkl. 25% moms. 
        För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel   
        halvtimme. 
        För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel  
        halvtimme. 
 
        Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas      
        förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. 
 
     5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och   
        förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen. 
 
5.  Indexreglering av taxan 
     Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med de av centrala  
     parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstens-fejaremästares Riksförbund  
     publicerat Sotningsindex.   
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening
2021.74 I Underlag till begäran av tillfällig lokal 

trafikföreskrift för grävarbete på Sandgatan, 
Trädgårdsgatan och Kvarngatan, påverkar också 
Tullgatan, Köpmangatan, Marknadsvägen, 
Fritidsvägen,  och Östra Kyrkogatan tillsammans 
med Gång och cykelväg Marknadsvägen-
Badgatan 

Jonatan Wassberg

2021-01-18 Borgholm Energi

KS 2021/5-002 KS meddelande
Innehåller Grävtillstånd, Trafikanordningsplaner 
(TA-planer) som är menade att påverka bland 
annat  Trädgårdsgatan,  Kvarngatan och Gång 
och cykelväg Marknadsvägen-Badgatan

UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

Lokala trafikföreskrifter 
2021.85 I Synpunkter om nitrat i vattentäkten i Lindby Magdalena Widell

2021-01-19 Fredrik Fredriksson/ Christian Johansson
      KS meddelande SKRIVELSE

2021.131 I Föreläggande om yttrande över 
laglighetsprövning enligt kommunallagen om 
kommunstyrelsens beslut 2020-10-20 §
166 Godkännande av markanvisningsavtal samt 
hyresavtal, särskilt boende Ekbacka Borgholms 
kommun. Mål 5382-20 

Jonatan Wassberg

2021-01-20 Förvaltningsrätten i Växjö
KS 2019/160-254 KS meddelande FÖRELÄGGANDE

Markanvisning, särskilt boende Ekbacka 
Borgholms kommun 

2021.134 I Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten vid avstängning i 
syfte att förhindra spridning av Covid-19 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 21:06)

Magdalena Widell

2021-01-20 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2021-02-24

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen
Datum: 2021-01-18 - 2021-02-24

Riktning: Inkomna

Sekretess:

Status:
Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 5
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening
2021.135 I Förlängning av överenskommelse om 

semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro 
med viss ersättning till riskgrupper under 
coronapandemin | Viktig information från SKR 
(cirkulär 21:07)

Magdalena Widell

2021-01-20 Sveriges Kommuner och Regioner
      KS meddelande CIRKULÄR

2021.158 I Inkomna sms om nitrathalten 11-21/1 Lindby Magdalena Widell
2021-01-21 Christian Johansson
      KS meddelande 

2021.187 I Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten vid avstängning 
enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte 
att förhindra spridning av Covid-19 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 21:08)

Magdalena Widell

2021-01-21 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2021.188 I Samråd Byxelkroks hamn Samrådstid: 2021-01-
18 t.o.m. 2021-02-15

Magdalena Widell

2021-01-20 Åsa Bejemar
KS 2019/204-214 KS meddelande SAMRÅD

Planprogram för Byxelkroks hamn
2021.248 I Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 

2021-01-28 Protokoll för beslut § 1/2021
Jonatan Wassberg

2021-01-28 Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län
      KS meddelande 

Omedelbar justering
Beslut att överlämna svar till kommunrevisorerna 
gällande granskning av hjälpmedelsnämnden till 
kommunrevisorerna

PROTOKOLL

2021.255 I Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 
introduktionsanställning – BUI 20 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 21:10)

Magdalena Widell

2021-02-01 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2021.269 I Skrivelse med fråga om efterskänkning av 
tillståndsavgifter 2020 till restaurangföretagen i 
kommunen samt svar från kommunchef och 
kommunstyrelsens ordförande 

Magdalena Widell

2021-02-03 Södviks Gästgivaregård
KS 2020/59 KS meddelande SKRIVELSE
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening
Kommunens åtgärder till följd av nya 
coronaviruset (COVID-19)

2021.318 I Skrivelse med synpunkter på planprogram för 
Byxelkroks hamn ställd till KSO för kännedom 

Magdalena Widell

2021-02-05 Margit och Lennart Jansson 
KS 2019/204-214 KS meddelande SKRIVELSE FÖR 

KÄNNEDOM
Planprogram för Byxelkroks hamn

2021.359 I Omprövning av beslut om föreläggande enligt 
lagen om energideklaration för byggnader

Jonatan Wassberg

2021-02-10 Boverket

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2021.362 I Internränta för år 2022 | Viktig information från 
SKR, cirkulär 21:11

Magdalena Widell

2021-02-11 Sveriges Kommuner och Regioner
      KS meddelande CIRKULÄR

2021.370 I Skrivelse med åsikter om Borgholms kommun Jonatan Wassberg
2021-02-12 Björn Rydh
      KS meddelande SKRIVELSE

2021.377 I Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar att meddela 
bifogade lokala trafikföreskrifter om  sänkt 
hastighet på väg 925 vid Åkerby i Borgholms 
kommun, ammantaget anser LÃ¤nsstyrelsen att 
tillrÃ¤ckliga skÃ¤l finns fÃ¶r att sÃ¤nka 
hastigheten till 50 kilometer i timmen pÃ¥ den 
begrÃ¤nsade strÃ¤ckan av 400 meter av vÃ¤g 
925 och dÃ¤rmed minska olycksrisken pÃ¥ strÃ
¤ckan och undvika trafikolyckor. 

Magdalena Widell

2021-02-15 Länstyrelsen i Kalmar län 
KS 2020/192-311 KS meddelande 

Förslag om nya lokala trafikföreskrifter gällande 
hastighets-
begränsning på del av väg 925 i Åkerby, 

2021.398 I Fastställd vägplan 
Trafikverket har nu fastställt vägplan för 
ombyggnad av väg 136 Ottenby - Borgholm, 
delen Rälla - Ekerum, i Borgholms kommun, 
Kalmar län. 
En kopia av beslutet bifogas detta brev. I bilaga 
till beslutet finns information om vad beslutet 
omfattar och hur länge det gäller. Där framgår 
också att frågor som hänger ihop med byggandet 
inte ingår i beslutet. Det kan vara frågor om 
ersättning för mark, läget för nya enskilda vägar, 
omläggning av ledningar och liknande. 

Magdalena Widell

2021-02-17 Trafikverket 

Sidan  3 av 5

92



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2020/98-311 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 

MYNDIGHET
Utveckling av väg 136; delen Stora Rör - Rälla

2021.401 I Dataskyddsombuds årsrapport 2020 för BEAB Magdalena Widell

2021-02-19 Dataskyddsombud 
      KS meddelande RAPPORT

2021.402 I För kännedom meddelas att länsstyrelsen efter 
att ha fått in remissvaren bedömer att det saknas 
skäl
att utreda frågan vidare och avslutar ärendet utan 
ytterligare åtgärd. 

Magdalena Widell

2021-02-19 Lind Peter
KS 2021/26-500 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 

MYNDIGHET
Remiss- Förslag om förbud mot långsamtgående 
fordon på väg 137, 
Ölands bron. 
Länsstyrelsen översänder kopia av rubricerade 
förslag om att under vissa tider förbjuda 
långsamtgående fordon på del av väg 137, 
Ölandsbron och hemställer om yttrande i ärendet 
senast den 12 februari 2021. 

2021.405 I SMS till KSO om dialog angående miljöenheten 
skrivelse till Wikegårds camping  samt svar från 
KSO 

Magdalena Widell

2021-02-19 Ilko Corkovic
      KS meddelande E-POST

2021.406 I Samråd om vattenförvaltningen 2021–2027 Magnus Karlsson

2021-02-09 SKR
      KS meddelande SAMRÅD

2021.420 I Skrivelse på synpunkter om vattenskotrar, Sinus 
och skräp i  centrala Borgholm. Överlämnad till 
tillväxtchef 

Magdalena Widell

2021-02-23 Christel Stensson
      KS meddelande SKRIVELSE

2021.435 I Anteckningar referensgruppsmöte ÖHM 
20210121

Jonatan Wassberg

2021-02-23 Länsstyrelsen Kalmar län
KS 2021/52 KS meddelande E-POST

Avsiktsförklaring och finansiering av Ölands 
Historiska Museum (ÖHM)
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Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening
2021.436 I Extern tjänsteskrivelse - Deltagande i 

Kommunförbundet Kalmar läns uppdrag "Digitala 
kommuner i Kalmar län"

Jonatan Wassberg

2021-02-24 Kommunförbundet Kalmar län
KS 2021/51-000 KS meddelande TJÄNSTESKRIVELSE

Deltagande i Kommunförbundet Kalmar läns 
uppdrag "Digitala kommuner i Kalmar län"

2021.437 I Presentation av uppdraget Digitala kommuner i 
Kalmar län till kommunchefsmöte 2021-02-18

Jonatan Wassberg

2021-02-23 Kommunförbundet Kalmar län
KS 2021/51-000 KS meddelande UNDERLAG TILL 

ÄRENDET
Deltagande i Kommunförbundet Kalmar läns 
uppdrag "Digitala kommuner i Kalmar län"

2021.438 I Uppdragsbeskrivning Jonatan Wassberg
2021-02-23 Kommunförbundet Kalmar län

KS 2021/51-000 KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

Deltagande i Kommunförbundet Kalmar läns 
uppdrag "Digitala kommuner i Kalmar län"

2021.446 I Remissvar; Lokal trafikföreskrift 2021:8, 2021:9, 
2021:10, 2021:11, 2021:12

Jonatan Wassberg

2021-02-22
KS 2021/5-002 KS meddelande REMISSVAR

Lokala trafikföreskrifter 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2021-02-24

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2021-03-02

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf
Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare
Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig
2021.41 Delegationsbeslut att ge fullmakt för Lindahls 

advokater att företräda kommunen i ärendet 
utbetalning av ersättning från migrationsverket 

Ilko Corkovic §1/2021

2021-01-11 Fullmakt Ilko Corkovic

KS 2021/9-002 Delegation KSO KSO

Ilko Corkovic
2021.241 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

tillfälligt förbud mot att föra fordon på Kvarngatan i 
Borgholm, mellan Östra Kyrkogatan och 
Trädgårdsgatan samt i korsningen
Kvarngatan- Östra Kyrkogatan. Förbudet gäller 
under tiden 1:a februari 2021 – 28:e februari 2021

Helene Wertwein Haavikko 
§1/2021

2021-01-27 Helene Wertwein Haavikko
KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko
2021.242 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

tillfälligt förbud mot att föra fordon på Kvarngatan i 
Borgholm, mellan Trädgårdsgatan och 
Köpmangatan, samt i korsningen Kvarngatan-
Trädgårdsgatan. Förbudet gäller under tiden 1:a 
mars 2021 – 31:a mars 2021. 

Helene Wertwein Haavikko 
§2/2021

2021-01-27 Helene Wertwein Haavikko
KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko
2021.243 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

tillfälligt förbud mot att föra fordon på Kvarngatan i 
Borgholm, mellan Köpmangatan och Tullgatan, samt 
i korsningarna Kvarngatan-
Köpmangatan och Kvarngatan- Tullgatan. Förbudet 
gäller under tiden 1:a april 2021 – 30:e april 2021. 

Helene Wertwein Haavikko 
§3/2021

2021-01-27 Helene Wertwein Haavikko
KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko
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Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig
2021.244 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

tillfälligt förbud mot att föra fordon på 
Trädgårdsgatan i Borgholm, mellan Kvarngatan och 
Sandgatan, samt i korsningen Kvarngatan-
Sandgatan. Förbudet gäller under tiden 1:a maj 
2021 – 31:a maj 2021.

Helene Wertwein Haavikko 
§4/2021

2021-01-27 Helene Wertwein Haavikko
KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko
2021.245 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

tillfälligt förbud mot att föra fordon på 
Marknadsvägen i Borgholm, delen som korsas av 
GC-väg- Marknadsvägen och Badgatan, och på
Sandgatan i Borgholm, norra sidan mellan 
korsningarna Köpmangatan- Tullgatan, 
Köpmangatan-
Sandgatan samt mellan Tullgatan - Sandgatan. 
Förbudet gäller under tiden 1:a juni 2021 – 30:e juni 
2021.

Helene Wertwein Haavikko 
§5/2021

2021-01-27 Helene Wertwein Haavikko

KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S
Helene Wertwein Haavikko

2021.263 Yttrande över laglighetsprövning enligt 
kommunallagen om kommunstyrelsens beslut 2020-
10-20 § 166 Godkännande av markanvisningsavtal 
samt hyresavtal, särskilt boende Ekbacka 
Borgholms kommun. Mål 5382-20 

Ilko Corkovic §2/2021

2021-02-03 Förvaltningsrätten i Växjö Ilko Corkovic
KS 2019/160-254 Markanvisning, särskilt boende Ekbacka Borgholms 

kommun 
KSO

Jonatan Wassberg
2021.264 Delegationsbeslut att upphandla 1000 broddar för att 

dela ut till pensionärer folkbokförda i Borgholms 
kommun

Ilko Corkovic §3/2021

2021-02-03 Ilko Corkovic
KS 2021/39-739 Inköp av broddar/halkskydd till kommunens 

pensionärer
KSO

Ilko Corkovic
2021.444 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

tillfälligt förbud att stanna och parkera på del av 
Kvarngatan, Borgholm; mellan Köpmangatan och 
Trädgårdsgatan, gatans båda sidor, får fordon inte
stannas eller parkeras under tiden 1:a februari 2021 
– 1:a mars 2021.
Denna författning träder i kraft den 1 februari 2021 
och upphör att gälla den 1 mars 2021.

Helene Wertwein Haavikko 
§6/2021

2021-01-29 Helene Wertwein Haavikko
KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko
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Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare
Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig
2021.445 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

tillfälligt förbud mot att stanna och parkera på del av 
Kvarngatan, Borgholm; delen mellan Tullgatan och 
Köpmangatan, gatans båda sidor, får fordon inte 
stannas eller parkeras under tiden 1:a mars 2021 – 
1:a april 2021.
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2021 och 
upphör att gälla den 1 april 2021.

Helene Wertwein Haavikko 
§7/2021

2021-01-29 Helene Wertwein Haavikko
KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko
2021.447 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

tillfälligt förbud att parkera inom parkeringsyta att 
inom parkeringsyta i Borgholm, vid Marknadsvägen, 
enligt kartbilaga, får fordon inte stannas eller
parkeras. Förbudet gäller under tiden 1:a mars 2021
 – 31:a mars 2021.
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2021 och 
upphör att gälla den 31 mars 2021.

Helene Wertwein Haavikko 
§8/2021

2021-02-22 Helene Wertwein Haavikko

KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S
Helene Wertwein Haavikko

2021.448 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
tillfälligt förbud mot fordon på Marknadsvägen 
Borgholm, från Sandgatan och norrut, får inte fordon 
föras. Förbudet gäller under tiden 1:a april 2021 – 
7:e maj 2021. Förbudet gäller genomfart.

Helene Wertwein Haavikko 
§9/2021

2021-02-22 Helene Wertwein Haavikko
KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko
2021.449 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

begränsad framkomlighet på Norra Infarten, 
Borgholm, mellan Sjöstugevägen och Ängsgatan, får 
fordon inte föras med högre
hastighet än 30 kilometer i timmen.
2 § Förbudet gäller under tiden 30:e augusti 2021 – 
22:a oktober 2021.

Helene Wertwein Haavikko 
§11/2021

2021-02-22 Helene Wertwein Haavikko
KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko
2021.450 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

tillfälligt förbud mot fordon på Norra Infarten, 
Borgholm korsningen Sjöstugevägen- Norra Infarten 
får inte fordon föras.
Förbudet gäller under tiden 21:a juni 2021 – 27:e 
augusti 2021. Förbudet gäller genomfart. Förbudet 
gäller inte genomfart för fordon under tiden vecka 28
 – 31.

Helene Wertwein Haavikko 
§12/2021

2021-02-22 Helene Wertwein Haavikko
KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko
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Ansvarig
2021.451 Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

tillfälligt förbud mot fordon mellan korsning Norra
Infarten- Ängsgatan, Borgholm; Från Norra Infarten, 
korsningen Ängsgatan- Norra Infarten till korsning 
Ängsgatan-Björkvägen, enligt
kartbilaga, får inte fordon föras. Förbudet gäller 
under tiden 25:e oktober 2021 – 22:a december 
2021. Förbudet gäller genomfart.

Helene Wertwein Haavikko 
§10/2021

2021-02-22 Helene Wertwein Haavikko
KS 2021/5-002 Lokala trafikföreskrifter GIS-S

Helene Wertwein Haavikko
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