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Sammanfattning 
KomRedo AB har på uppdrag av revisorerna i Borgholms kommun granskat om kommunen har en ända-
målsenlig organisation för det långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållningen. 

Vår samlade bedömning är att Borgholm kommuns organisering av det långsiktiga arbetet med miljö- och 
hållbar utveckling inte är helt ändamålsenlig eftersom det finns vissa otydligheter i denna. Det behöver 
klargöras vad som avses med miljö- och hållbar utveckling och vilken roll en eventuell fullmäktigeberedning 
ska ha. Detsamma gäller kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens roll i arbetet med miljö- och hållbar 
utveckling.  Detta gäller också vilken roll kommunens miljöstrateg ska ha, vattengruppens roll, olika vatten-
projekt och ansvar för genomförande av klimatstrategin mm. 

Vi tolkar, utifrån reglementen och styrmodellen, att samtliga verkställande politiska organ har ansvar för att 
realisera kommunens arbete med miljö- och hållbar utveckling. Detta gäller även de kommunala bolagen. 

Vår bedömning är att miljö- och hållbarhetsberedningens mandat är otydligt och behöver ses över. 

Vi rekommenderar följande: 

 Att kommunstyrelsen överväger behovet av tydligare mål för fullmäktige som kan utgöra ett tydli-
gare underlag för nämnderna i deras målformuleringsprocess och därmed stärka styrningen av 
verksamheten mot målen. 

 Att styrmodellens begrepp "nämndmål" används i verksamhetsplanerna alternativt att begreppen i 
styrmodellen ändras. 

 Att redovisning av måluppfyllelse i årsredovisningen även omfattar energi- och klimatstrategin, vat-
tengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern fi-
nansiering. 

 Att organisation och ansvar för miljö- och hållbar utveckling tydliggörs. Däri ingår att förtydliga vad 
kommunen avser med begreppet miljö- och hållbar utveckling och om det ingår i all verksamhet el-
ler är något som sker i separata projekt (eller både och). 

 Att miljö- och hållbarhetsberedningens roll ses över.  

 Att hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin, VA-policyn och VA-strategin uppdateras i enlig-
het med styrmodell och ansvar. 

 Att överväga om ansvar för miljö- och hållbar utveckling bör förtydligas i reglementena. 

 Att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finansiering för vissa ange-
lägna miljö- och hållbarhetsfrågor. 

 Att överväga om det finns skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare arbetsfördelning för 
hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid. 
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1. Uppdrag 

KomRedo AB har fått i uppdrag av revisorerna i Borgholms kommun att granska om kommunen har en än-
damålsenlig organisation för det långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållning. 

1.1. Bakgrund och syfte 

Bakgrund till granskningen är att kommunfullmäktige beslutat om nya inriktningsmål som alla utgår från ett 
miljö- och hållbarhetsperspektiv samt att miljö- och hållbarhetsberedningen under kommunfullmäktige, 
som har att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor, funnit sin roll vara otydlig och ifrågasatt.  

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens organisation är utformad och dimensionerad på 
ett sådant sätt att det finns rimliga förutsättningar för att klara det långsiktiga arbetet med miljö och håll-
barhet, inklusive vattenhushållningen. 

1.2. Revisionsfrågor 

Granskningens övergripande revisionsfråga är om Borgholms kommun har en ändamålsenlig organisation 
för det långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållningen. 

Följande revisionsfrågor ingår i granskningen: 

 Finns det tydliga och mätbara mål för miljö- och hållbarhetsarbetet, beslutade av fullmäktige? 

 Är organisationen tydlig och har rätt mandat? 

 Har ansvar och befogenheter avseende miljö- och hållbarhetsarbetet tydliggjorts i de reglementen 
som gäller för aktuella politiska organ? 

 Finns det ett ansvar för övriga politiska organ, utöver kommunstyrelsen att verkställa miljö- och 
hållbarhetsarbetet? 

 Finns det handlingsplaner som bygger på de beslutade målen? 

 Finns det ekonomiska resurser avsatta i budget och flerårsplan för att kunna realisera handlings-
planer och nå målen på kort och på lång sikt? 

 Finns det en tydlig befattningsbeskrivning för kommunen miljö- och hållbarhetsstrateg? 

1.3. Ansvariga styrelser och nämnder 

Granskningen avser såväl kommunstyrelsen som nämnderna. 

1.4. Revisionskriterier 

Följande dokument ligger till grund för granskningen: 

 Hållbarhetspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2020-05-18 § 85. 

 Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-111-27 § 
220. 

 Handlingsplan till Energi- och klimatstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2020-09-14 § 144. 
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 Mål för kommunens vattenarbete. 

 Styrmodell, antagen av kommunfullmäktige 2018-02-19, § 47. 

 Budget och måldokument 2021 och flerårsplan 2021- ff. 

 Verksamhetsplaner och handlingsplaner, 2021 för kommunstyrelse och nämnder. 

 Reglemente för Kommunstyrelsen, nämnder och beredningar. 

 Befattningsbeskrivning, miljöstrateg. 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom inläsning och bedömning av styrande dokument (se revisionskriteri-
er). Därutöver har intervjuer (digitalt/telefon) genomförts med olika nyckelfunktioner för granskningen 
enligt följande: ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, ordförande i kommunstyrelsen och 
miljö- och hållbarhetsberedningen, ordförande i övriga nämnder samt kommunchef och verksamhetsche-
fer/VD, miljöstrateg. Sammantaget har cirka 10 intervjuer genomförts. 

 

2. Resultat av granskningen 

2.1. Mål för miljö och hållbar utveckling 

Under rubriken besvaras följande revisionsfråga:  

Finns det tydliga och mätbara mål för miljö- och hållbarhetsarbetet, beslutade av fullmäktige? 

2.1.1. Iakttagelser 

Fullmäktige har för 2021 beslutat om fyra nya övergripande mål som alla utgår från Agenda 2030 och där-
med har en miljö- och hållbarhetsinriktning för hela den kommunala verksamheten. Enligt kommunens 
styrmodell ska nämnderna utifrån fullmäktiges inriktningsmål ta fram förslag till målformulering samt nyck-
eltal som beslutas i respektive nämnd/styrelse. Nämndmålen har ingen begränsning i antal men måste ha 
en tydlig koppling till kommunfullmäktigemålen samt ha en verksamhetsinriktning. Målen måste kunna 
mätas med ett eller flera nyckeltal.  

Vår genomgång av kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner visar att de inte innehåller be-
greppet nämndmål, däremot redovisas mätetal, periodicitet, målvärden för mätetalen, aktiviteter med 
datum för insatsen. För utbildningsnämnden saknas vissa målvärden.  

Det finns också separata måldokument som inte redovisas eller framgår i kommunstyrelsens eller nämn-
dernas verksamhetsplaner eller de uppföljningar vi tagit del av (energi- och klimatstrategin, vattengruppens 
mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering). Till energi- 
och klimatstrategin finns en handlingsplan. Planen saknar en tydlig ansvarsfördelning med tidsangivelser 
över vem som gör vad. 

Kommunen har en hållbarhetspolicy från 2020-05-18. Vi uppfattar att policyn är skriven som om hållbar-
hetsarbetet är separata aktiviteter, skilda från annan verksamhet, som ska följas upp särskilt och där ansva-
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ret ligger på kommunstyrelsen. Utifrån att de nya målen omfattar all kommunal verksamhet blir policyn 
otydlig i förhållande till fullmäktiges inriktningsmål. 

Någon uppföljning av måluppfyllelse har vi inte tagit del av då målen är nya för 2021.  

2.1.2. Bedömning och rekommendationer  

Bedömning 

En avgörande fråga för bedömningen är hur miljö- och hållbarhetsarbete definieras. Vår tolkning, vilket 
också stöds av kommunledningen, är att all kommunal verksamhet omfattas av de nya målen som utgår 
från Agenda 2030, dvs inte bara de ekologiskt inriktade målen som miljö och hållbarhetsberedningen har 
som huvudprioritering. Kommunfullmäktige kan enligt styrmodellen besluta om nyckeltal kopplade till 
kommunfullmäktigemålen och att dessa nyckeltal ska vara från nationella statistikdatabaser.  

Ur strikt styrmodellssynpunkt finns, enligt vår bedömning, inga tydliga nämndmål. Kommunstyrelsen och 
nämnderna utgår från fullmäktiges inriktningsmål och anger områden som ska mätas för att nå inrikt-
ningsmålet med angivande av mätetal, periodicitet, målvärden för vissa mätetal, aktiviteter och datum för 
insatsen. Vår tolkning är att mätetalen och målvärden till mätetalen ska betraktas som kommunstyrelsens 
och nämndernas nedbrutna mål. Vi anser dock att det finns en oklarhet i begreppen. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen bör överväga att bereda förslag till tydligare mål för fullmäktige för 
att få en tydligare styrning av hur nämnderna ska formulera och prioritera sina nämndmål. 

 

Vi rekommenderar följande: 

 Att kommunstyrelsen överväger behovet av tydligare mål för fullmäktige som kan utgöra ett tydli-
gare underlag för nämnderna i deras målformuleringsprocess och därmed stärka styrningen av 
verksamheten mot målen. 

 Att styrmodellens begrepp "nämndmål" används i verksamhetsplanerna alternativt att begreppen i 
styrmodellen ändras. 

 Att kommunstyrelsen ser över hållbarhetspolicyn i förhållande till kommunens mål. 

 Att redovisning av måluppfyllelse i årsredovisningen även omfattar energi- och klimatstrategin, vat-
tengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern fi-
nansiering. 

2.2. Organisation och ansvar för miljö och hållbar utveckling 

Under rubriken bevaras följande revisionsfrågor:  

 Är organisationen tydlig och har rätt mandat?  

 Har ansvar och befogenheter avseende miljö- och hållbarhetsarbetet tydliggjorts i de reglementen 
som gäller för aktuella politiska organ?  

 Finns det ett ansvar för övriga politiska organ, utöver kommunstyrelsen att verkställa miljö- och 
hållbarhetsarbetet? 
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2.2.1. Iakttagelser 

I Borgholms kommun har sedan 2021 nya mål antagits för kommunens verksamheter. Målen utgår från 
Agenda 2030 och har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Den tolkning vi gör är att all kommunal verksamhet 
berörs av miljö- och hållbar utveckling och att ansvaret inte bara finns på kommunstyrelsen utan även på 
kommunens nämnder och bolag. 

Som stöd i det strategiska miljö- och hållbarhetsarbetet har en fullmäktigeberedning inrättats samt en 
tjänst som miljöstrateg. Såväl miljö- och hållbarhetsberedningen som tjänsten som miljöstrateg tillsattes 
innan de nya målen beslutades. 

Miljö- och hållbarhetsberedningen har i en skrivelse till fullmäktige önskat få sitt uppdrag förtydligat då 
beredningens verksamhet ifrågasatts av vissa. Beredningen upplever också att man inte fått det stöd från 
kommunens miljöstrateg som krävs för att beredningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Uppdraget att vara 
kommunen vattengrupp upplevs också vara otydligt. 

Enligt beredningens reglemente omfattar beredningens uppdrag utveckling och systematisk uppföljning av 
mål rörande miljö- och hållbar utveckling, med fokus på de ekologiska målen i Agenda 2030. 

I kommunstyrelsens reglemente anges att kommunstyrelsen ska leda arbetet med och samordna utform-
ningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunal verk-
samheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd. I § 3 sägas att i 
kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat samhällsplaneringen och den 
översiktliga planeringen samt användningen av mark och vatten. Där ingår också energianvändningen samt 
energihushållningen. I § 5 anges att i kommunstyrelsens styrfunktion ligger att denna ska övervaka att de 
av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Något uttryckligt 
ansvar för miljö- och hållbar utveckling anges inte. 

I nämndernas reglementen anges inte uttryckligen ansvar för miljö- och hållbar utveckling, däremot anges 
att nämnden ska se till att nämndens arbete bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt. 

2.2.2. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att organisation och ansvar för miljö och hållbar utveckling behöver förtydligas. Det be-
höver tydligt klargöras vad som avses med miljö och hållbar utveckling och vilken roll en eventuell fullmäk-
tigeberedning ska ha. Detsamma gäller kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens roll i arbetet med 
miljö och hållbar utveckling.  Detta gäller också vilken roll kommunens miljöstrateg ska ha, vattengruppens 
roll, olika vattenprojekt och ansvar för genomförande av klimatstrategin mm. 

Om kommunen vill prioritera särskilda miljö- och hållbarhetsprojekt måste ansvaret för detta förtydligas. 

Vi tolkar, utifrån reglementen och styrmodellen, att samtliga verkställande politiska organ har ansvar för att 
realisera kommunens miljö- och hållbarhetsutveckling. Detta gäller även de kommunala bolagen. 

Vår bedömning är att miljö- och hållbarhetsberedningens mandat är otydligt. Om beredningen förutsätts 
ska ha en aktiv roll rörande vattenfrågor bedömer vi att detta inte är förenligt med kommunallagen. Vi be-
dömer också att beredningens uppdrag att initiera och medverka vid revidering av befintliga styrdokument 
som omfattar miljö och hållbar utveckling också kan innehålla sådana aktiva moment som gör det är tvek-
samt om detta uppdrag bör ligga på en fullmäktigeberedning. 

Vi bedömer vidare att miljö- och hållbarhetsberedningens uppdrag att bereda övergripande mål och styr-
dokument inom området miljö och hållbarhet kan sammanfalla med kommunstyrelsens uppdrag enligt sitt 
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reglemente att leda och samordna målarbetet utifrån vår tolkning att all verksamhet ingår i miljö- och håll-
bar utveckling.  

 

Vi rekommenderar följande: 

 Att organisation och ansvar för miljö- och hållbar utveckling tydliggörs. Däri ingår att förtydliga vad 
kommunen avser med begreppet miljö och hållbar utveckling och om det ingår i all verksamhet el-
ler är något som sker i separata projekt (eller både och). 

 Att miljö- och hållbarhetsberedningens roll ses över.  

 Att hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin, VA-policyn och VA-strategin uppdateras i enlig-
het med styrmodell och ansvar. 

 Att överväga om ansvar för miljö- och hållbar utveckling bör förtydligas i reglementena. 

2.3. Handlingsplaner och ekonomi 

Under rubriken bevaras följande revisionsfrågor:  

 Finns det handlingsplaner som bygger på de beslutade målen? 

 Finns det ekonomiska resurser avsatta i budget och flerårsplan för att kunna realisera handlings-
planer och nå målen på kort och på lång sikt? 

2.3.1. Iakttagelser 

Handlingsplaner 

Av avsnitt 2.1 framgår att vår genomgång av kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner visar 
att de inte innehåller begreppet nämndmål, däremot redovisas mätetal, periodicitet, målvärden för mäte-
talen och aktiviteter med datum för insatsen. Av intervjuerna framgår att detta är handlingsplanen. 

Det finns även styrdokument och handlingsplaner som inte redovisas i kommunstyrelsens eller nämndernas 
verksamhetsplaner. Exempel på detta berör  

 Hållbarhetspolicyn 

 Energi- och klimatstrategin 

 Vattengruppens mål 

 Projekt  

Någon uppföljning av dessa har vi ej kunnat ta del av. 

Ekonomiska resurser 

Då vi tolkar att de nya målen avser hela den kommunala verksamheten finansieras handlingsplanerna via 
nämndernas budgetar. Någon separat budget som avser miljö- och hållbarhetsutveckling uppfattar vi inte 
finns. En viss kommunal finansiering finns dock för vissa miljöprojekt, miljöstrateg och hållbarhetsbered-
ning.  

Av miljö- och hållbarhetsberedningens protokoll från 2021-02-17 framgår att den tidigare miljöstrategen 
framfört att resurserna för strategiskt arbete med miljö- och hållbarhetsutveckling inte räckte till då all tid 
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gick åt för handledning för ekosystemtjänster som främst avser kommunens planarbete, och att om kom-
munen ska kunna driva ett hållbarhetsarbete måste resurser avsättas. 

Av intervjuerna framgår vidare att de nya målen för vattengruppen inte är finansierade och att vattenfrå-
gorna sannolikt skulle kunna drivas effektivare mot målen om man hade en kommunal finansiering och inte 
vara beroende av anslagsfinansierade projekt som styrs från staten. 

I intervjuerna framförs också vikten av att ha en miljöstrateg som jobbar med miljö- och hållbarhetsfrågor 
på ett strategiskt plan. 

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns handlingsplaner utifrån de mätetal som anges i verksamhetsplanerna som anger 
aktiviteter och datum för insatser. Handlingsplanerna redovisas av kommunstyrelsen och nämnderna som 
aktiviteter som är tidssatta.  

Det finns även separata styrdokument och handlingsplaner. Vår granskning indikerar att dessa behöver 
uppdateras i enlighet med styrmodell och ansvar.  

Ekonomiska resurser för att realisera fullmäktiges mål är avsatta i kommunstyrelsens och nämndernas re-
spektive budget via en budgetprocess. Det finns inga öronmärkta pengar på övergripande nivå för miljö- 
och hållbarhetsutveckling utan dessa ska ingå i verksamhetsbudgeten. Miljö- och hållbarhetsberedningen 
har dock inga resurser till sitt förfogande. Vi bedömer att det kan finnas skäl för kommunstyrelsen att över-
väga om en tydligare finansiering för vissa angelägna vattenfrågor kan vara önskvärd för att snabbare nå 
målen jämfört med nuvarande anslagsfinansiering där tillgängliga statliga projekt styr inriktningen. 

 

Vi rekommenderar följande: 

 Att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finansiering för vissa ange-
lägna miljö- och hållbarhetsfrågor. 

2.4. Miljö- och hållbarhetsstrateg 

Under rubriken besvaras följande revisionsfråga:  

 Finns det en tydlig befattningsbeskrivning för kommunens miljö- och hållbarhetsstrateg? 

2.4.1. Iakttagelser från dokumentation och intervjuer 

Av flera intervjuer framgår att den tidigare miljö- och hållbarhetsstrategen i alltför stor utsträckning arbetat 
med andra frågor än miljö- och hållbarhetsfrågor på strategisk nivå och därför har kravet på en tydlig be-
fattningsbeskrivning för den nya befattningshavaren framförts. Ett önskemål från miljö- och hållbarhetsbe-
redningen har varit att den nye befattningshavaren ska ägna hälften av sin tid åt beredningen. Enligt upp-
gift finns en äldre befattningsbeskrivning från 2017 som ska revideras. 

Vi har dock inte tagit del av någon befattningsbeskrivning men följande uppgifter stod i anställningsannon-
sen: 

"Som miljöstrateg kommer du att arbeta med miljöfrågor, konsekvensbeskrivningar, analyser, utredningar 
och strategier för att skapa en hållbar utveckling. Du är sammanhållande i miljöfrågor kopplat till kommu-
nens övergripande planering, detaljplanering och övrigt miljöarbete exempelvis lokala miljömål, Agenda 
2030, klimatanpassning mm. Du leder och driver framtagandet av styrdokument inom miljö- och hållbar-
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hetsfrågor. Vi ser även att miljöstrategen kommer att identifiera områden där vår kommun kan samverka 
med våra grannkommuner med liknande förutsättningar. 
 
I tjänsten ingår att aktivt omvärldsbevaka förändringar och utveckling inom miljöområdet. Du deltar i arbe-
te i olika miljörelaterade projekt och kan omvandla miljömål till konkreta åtgärder inom kommunens grän-
ser." 

2.4.2. Bedömning 

I uppdraget enligt annonsen ingår en mängd uppgifter. Man kan tolka att även den uppgift ingår som den 
tidigare strategen angav att den upptog all sin tid. Det kan därför finnas skäl att i en uppdragsbeskrivning 
ange en tydligare arbetsfördelning för hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid. 

 

Vi rekommenderar följande: 

 Att överväga om det finns skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare arbetsfördelning för 
hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid. 

2.5. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i Borgholms kommun inte har 
en helt ändamålsenlig organisation för det långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vatten-
hushållningen eftersom det finns otydligheter i denna. 

Utgångspunkt för den sammanfattande bedömningen är svar på respektive revisionsfråga enligt följande: 

Revisionsfråga Svar 

Finns det tydliga och mätbara mål för miljö- och 
hållbarhetsarbetet, beslutade av fullmäktige? 

Nej. Vår bedömning är att kommunstyrelsen bör 
överväga att bereda förslag till tydligare mål för 
fullmäktige för att få en tydligare styrning av hur 
nämnderna ska formulera och prioritera sina 
nämndmål. Kommunstyrelsen och nämnderna har 
inget som kallas mål däremot finns mätetal och 
målvärden som kan uppfattas vara nämndmål.  

Är organisationen tydlig och har rätt mandat? Nej. Vår bedömning är att organisation och ansvar 
för miljö och hållbar utveckling behöver förtydli-
gas. Det behöver tydligt klargöras vad som avses 
med miljö och hållbar utveckling och vilken roll en 
eventuell fullmäktigeberedning ska ha. Detsamma 
gäller kommunstyrelsens, nämndernas och bola-
gens roll i arbetet med miljö och hållbar utveckling. 
Detta gäller också vilken roll kommunens miljöstra-
teg ska ha, vattengruppens roll, olika vattenprojekt 
och ansvar för genomförande av klimatstrategin 
mm. 

Har ansvar och befogenheter avseende miljö- och 
hållbarhetsarbetet tydliggjorts i de reglementen 

Delvis, men inte direkt uttalat avseende miljö- och 
hållbarhet. Det är dock tydligt att kommunstyrel-
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som gäller för aktuella politiska organ? sen och nämnderna ska bedriva sin verksamhet i 
enlighet med fullmäktiges mål, vilka har fokus på 
hållbarhet, inklusive miljö. 

Finns det ett ansvar för övriga politiska organ, ut-
över kommunstyrelsen att verkställa miljö- och 
hållbarhetsarbetet? 

Ja, det är tydligt att kommunstyrelsen och nämn-
derna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med 
fullmäktiges mål, vilka har fokus på miljö- och håll-
barhet. Samtliga verkställande politiska organ har 
ansvar för att realisera miljö- och hållbarhetsarbe-
tet.  

Finns det handlingsplaner som bygger på de beslu-
tade målen? 

Delvis, i respektive verksamhetsplan för kommun-
styrelsen och nämnderna finns handlingsplaner 
som bygger på mätetal. 

Finns det ekonomiska resurser avsatta i budget och 
flerårsplan för att kunna realisera handlingsplaner 
och nå målen på kort och på lång sikt? 

Ekonomiska resurser för att realisera fullmäktiges 
mål ska vara avsatta i kommunstyrelsens och 
nämndernas respektive budget. Miljö- och hållbar-
hetsberedningen har dock inga resurser. Vi re-
kommenderar att kommunstyrelsen överväger om 
det kan finnas skäl för en tydligare finansiering för 
vissa angelägna miljö- och hållbarhetsfrågor (ex 
anslagsfinansierade vattenprojekt). 

Finns det en tydlig befattningsbeskrivning för 
kommunen miljö- och hållbarhetsstrateg? 

Nej, det finns ingen befattningsbeskrivning. Det 
finns dock en uppdragsbeskrivning i en rekryte-
ringsannons. Det finns skäl att göra en befattnings-
beskrivning som tydliggör hur strategen ska använ-
da sin tid. 

 

 

 

 

Dag som ovan,  

 

Roger Burström   Anders Haglund 

Certifierad kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Kalmar län samt
revisorerna i Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar och Oskarshamns
kommuner genomfört en granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Kalmar län och kommunerna
bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i
enlighet med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa.

Grundat på iakttagelser och bedömningar utifrån de formulerade revisionsfrågorna är
vår samlade bedömning att Region Kalmar län och kommunerna inte helt bedriver en
ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet
med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa. Iakttagelserna vid
respektive revisionsfråga framkommer i sin helhet av rapporten.

Vi noterar att det på en övergripande nivå finns överenskommelser och avtal inom
området vilket klargör huvudmännens ansvar. Vi ser dock att överenskommelser och
avtal på lokal nivå i begränsad utsträckning finns dokumenterade kopplat till området
psykisk ohälsa. Ansvar och aktiviteter för målgruppen äldre med psykisk ohälsa uttrycks
inte specifikt utan ingår i de övergripande överenskommelserna. Vi menar att det finns
goda skäl för såväl regionen som kommunerna att i pågående och kommande
översyner av avtal och överenskommelser fokusera tydligare på målgruppen.

Vidare framkommer under granskningen att det finns länsövergripande grupperingar för
utveckling och samverkan med särskilt uppdrag avseende psykisk ohälsa. Däremot
finns det inte någon gruppering som har ett särskilt uppdrag avseende psykisk
hälsa/ohälsa bland äldre. Vid intervjuer framkommer inte heller en tydlig bild av att
diskussioner systematiskt förs avseende målgruppen.

I granskningen kan vi inte se att det finns särskilda rutiner eller kompetenser för att möta
äldre med psykisk ohälsa från andra kulturer. Vi noterar även att särskilda resurser inte
satsats inom området. Vi vill peka på behovet av en kartläggning/översyn kopplat till
åtgärder för att kunna möta denna målgrupps specifika behov.

Vi noterar att information om verksamheten till stor del finns att tillgå i för målgruppen
anpassade kanaler. Dock vill vi särskilt lyfta de möjligheter som en riktad uppsökande
verksamhet kan medföra, bl.a. i syfte att nå ut med information om vilken vård och hjälp
som finns att tillgå till äldre med psykisk ohälsa.

Vår bedömning beträffande tillgängligheten är att vi kan se exempel på bra insatser
inom området. Då vi inte tagit del av någon specifik statistik för målgruppen är vi dock
osäkra på vilka effekter som uppnås av exempelvis vårdvalet.

Vid flertalet intervjuer som genomförts med kommunerna att det upplevs finnas
utvecklingspotential avseende möjligheten att som äldre även få hjälp av psykiatrisk
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kompetens utöver den som finns tillgänglig genom allmänläkare på hälsocentralen.
Detta är något som behöver utvärderas och utredas ytterligare inom regionen.

Det finns vidare ett gemensamt system för rapportering och hantering av avvikelser som
berör samverkan. Systemet möjliggör dock inte att utdata kan specificeras vare sig vad
gäller ålder eller psykisk hälsa.

I granskningen noterar vi insatser för att bedriva en god verksamhet vad gäller äldre
med psykisk ohälsa. Vi noterar att Region Kalmar län prioriterar målgruppen i upprättad
regionplan. Vi saknar dock att förvaltningarna på ett tydligt sätt fullföljer regionens
prioritering med tydliga planer, aktiviteter och mål för arbetet med psykisk hälsa för
äldre. Vi kan inte heller se att kommunerna har tydliga planer, aktiviteter och mål för
arbetet med psykisk hälsa för äldre.

Vår bedömning beträffande arbetet är att vi kan se exempel på bra insatser. Då vi inte
tagit del av någon specifik uppföljning eller utvärdering av arbetet är vi dock osäkra på
vilka effekter som uppnås. För att kunna bedöma detta tror vi att det är nödvändigt att
utgå från en målgruppsanalys, det vill säga hur ser situation och behov ut för de äldre i
just vår kommun/för våra listade patienter/ i regionen som helhet? Utifrån analysens
resultat kan därefter mer riktade och ändamålsenliga aktiviteter och insatser utformas.
Till dessa kopplas bedömnings- eller i bästa fall - mätbara mål och indikatorer. Vi
bedömer att arbetet på så sätt kan gå från att idag bestå av spridda aktiviteter till att
vara mer systematiskt och effektivt.

Vi rekommenderar socialnämnden att:

● Säkerställa att lokala överenskommelser upprättas avseende samverkan och
ansvarsfördelning mellan kommunerna samt hälsocentralerna och primärvårdens
öppenvårdspsykiatri.

● Se över behovet av en överenskommelse specifikt avseende äldre med psykisk ohälsa.

● Genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta fram konkreta
handlingsplaner utifrån analysens resultat. Säkerställ att äldre från andra kulturer inkluderas
i analysen.

● Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande insatser. Vi
rekommenderar fortsatt att mål och aktiviteter för det förebyggande arbetet fastställs
bl.a. i syfte att få genomslag och konkretisera prioriterade områden.

● Utveckla användningen av SIP som verktyg för att samordna och planera insatser riktade
mot äldre med psykisk ohälsa. För att åstadkomma en förändring bedömer vi att samtliga
aktörer behöver säkerställa tillämpningen av bestämmelserna angående SIP.

● Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa och koppla detta på
ett tydligt sätt till ambitioner och mål
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1. Inledning

Bakgrund
I undersökningen “Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre” från 2018 lyfter
Socialstyrelsen psykisk ohälsa som ett samhällsproblem och ett problem för de enskilda
som drabbas. Socialstyrelsen har även lyft området psykisk ohälsa i en rad tidigare
rapporter. I rapporten framkommer det att psykisk ohälsa är vanligare hos äldre
personer som är över 65 år än hos yngre personer, 18 - 64 år. Även redovisat per län är
mönstret detsamma. Det finns även en högre förekomst av psykisk ohälsa hos de
personer som har insatser från äldreomsorg eller kommunal hälso- och sjukvård än hos
äldre som inte har insatser från kommunen. Det lyfts också fram att depression bland
äldre är minst lika vanligt som demens. Rapporten visar även att det är vanligare med
suicid hos äldre kvinnor och män jämfört med gruppen yngre. Den grupp där suicid är
vanligast är bland män 80 år och äldre. Trots att suicid är vanligare hos äldre än hos
yngre skattar yngre den psykiska hälsan som sämre än gruppen äldre.

I en annan rapport från Socialstyrelsen, “Att uppmärksamma äldre med psykisk ohälsa”,
anges att förekomsten av oro, ängslan, ångest och sömnproblem hos äldre personer är
hög jämfört med andra vuxna och att vid 75 års ålder beräknas 15–25 procent lida av
psykisk ohälsa.

Socialstyrelsen konstaterar vidare i sin rapport att en vårdplan kan vara en
utgångspunkt för kontinuitet och samverkan och att resultat av markörbaserad
journalgranskning inom psykiatrin visar att den vanligaste kvalitetsbristmarkören var
avsaknad av vårdplan.

Trots hög förekomst av psykisk ohälsa bland äldre personer visar studier av både hälso-
och sjukvård och äldreomsorg att gruppen inte får den vård och omsorg som behövs. Ett
grundläggande skäl till detta är att både sjukvården och socialtjänsten har få
verksamheter som specialiserat sig på psykiskt sjuka äldre och deras behov.

Denna granskning är en del av den årliga granskningen av regionen som genomförs av
revisionen. Granskningen ingår som en del i bedömningen om regionen bedriver en
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet med tillräcklig intern
kontroll.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att besvara om Region Kalmars län och kommunerna i Kalmar
län bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och
samverkan i enlighet med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa.

För att besvara den övergripande revisionsfrågan har följande delfrågor formulerats:

● Är det tydliggjort och dokumenterat i överenskommelser och avtal vad
kommunernas respektive regionens verksamheter ansvarar för när det gäller äldre
med psykisk ohälsa?
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● Finns mötesforum där kommunernas och regionens företrädare kan diskutera frågor
inom detta område?

● Finns rutiner för informationsöverföring inom och mellan kommunerna och regionen i
syfte att tillgodose äldres behov av psykiatrisk vård?

● Finns kompetens, resurser och rutiner för att möta äldre med psykisk ohälsa från
andra kulturer?

● Har kommunerna och regionen informerat om sin verksamhet och vilken hjälp det
finns att tillgå i för målgruppen anpassade kanaler?

● Är tillgängligheten till vård och hjälp för äldre med psykisk ohälsa tillräckligt god?
● Finns rutiner för rapportering och hantering av avvikelser?
● Omhändertas och omsätts lärdom från avvikelsehantering och anmälningar i

verksamheten?
● Bedrivs det en tillräckligt god verksamhet när det gäller äldre med psykisk ohälsa i

regionen och kommunerna i enlighet med lagar och överenskommelser?

Revisionskriterier
Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier:

● Kommunallagen
● Socialtjänstlagen
● Hälso- och sjukvårdslagen
● Lag (2017:612) om samverkan med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
● Lagrum för Samordnad Individuell Plan (SIP)
● Styrdokument för Region Kalmar län och deltagande kommuner i länet.

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att gälla vård och omsorg avseende äldre med psykisk
ohälsa och omfattar verksamhet i regionen samt de i granskningen ingående.

Metod
Granskningen har genomförts enligt nedan.

Inledning
Granskningen påbörjades med ett uppstartsmöte med revisionskontoret. Innan mötet
hade sex kommuner i regionen valt att ingå i granskningen. Under mötet fastställdes
metodval, tidplan, avgränsningar och kontakter inom regionen och kommunerna.

Dokumentgranskning
Genomgång har skett av styrande och vägledande dokument avseende samverkan
mellan region och kommun liksom verksamhetsplaner, årsberättelser och regionens
diverse handlingsplaner för området.

Intervjuer
Regionen
Beträffande granskningen av regionens arbete intervjuades 20 personer inom Region
Kalmar län med dessa roller:
● Regionstyrelsens presidium
● Psykiatridirektör
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● Primärvårdsdirektör
● Planeringsdirektör
● Hälso- och sjukvårdsdirektör
● Chef Vuxenpsykiatri Söder, Mitt och Norr
● Samordnare Länsgemensam ledning
● Äldresamordnare
● Chef Borgholms hälsocentral, Norrlidens hälsocentral, Kvarnholmens hälsocentral,

Blå Kustens hälsocentral, Högsby hälsocentral, Hultsfreds hälsocentral, Emmaboda
hälsocentral

● Chef geriatriska kliniken

Kommunerna
I de sex kommuner som deltagit i granskningen har totalt 23 personer intervjuats.

I Borgholms kommun har intervjuer genomförts med:
● Verksamhetschef äldreomsorg
● Två biståndshandläggare

Kvalitetssäkring
Samtliga intervjuade har erhållit ett utkast till rapport med möjlighet att lämna synpunkter
på sakinnehåll. Kvalitetssäkring har även skett internt inom PwC genom teamets
kvalitetssäkrare samt genom den expert, tillika läkare som knutits till teamet. Denne
medverkade även bland annat vid fastställande av metod och upprättande av
intervjuguider.
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2. Iakttagelser och

bedömningar

2.1 Överenskommelser och avtal
Är det tydliggjort och dokumenterat i överenskommelser och avtal vad kommunernas
respektive regionens verksamheter ansvarar för när det gäller äldre med psykisk
ohälsa?

Iakttagelser
Länsövergripande
För granskningen har vi tagit del av överenskommelser mellan regionen och
kommunerna i länet inom områdena psykisk funktionsnedsättning, Samordnad
Individuell Plan (SIP), samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och
hemsjukvård. Inom en rad områden såsom exempelvis avvikelsehantering, missbruk
och beroende, SIP samt utskrivning från sluten hälso- och sjukvård finns praktiska
anvisningar samt riktlinjer. Vi har inte tagit det av någon överenskommelse eller avtal
som direkt berör samverkan mellan huvudmännen kring gruppen äldre med psykisk
ohälsa, även om flera av överenskommelserna indirekt även inkluderar denna målgrupp.

I regionen finns Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande
område hälso- och sjukvård vilket bildades år 2013. Länsgemensam ledning i1

samverkan med socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård samt skolan i
Kalmar län benämns fortsättningsvis i denna rapport som Länsgemensam ledning.

Av Regionalt styrdokument 2021-2022 för Länsgemensam ledning, beslutat av presidiet
i kommunförbundet Kalmar län och presidiet i regionstyrelsen i Kalmar län 2020-10-02,
framgår bl.a ansvarsfördelning, mål och uppdrag och områden för samverkan. Det
regionala styrdokumentet ska revideras vartannat år. Målet är att modellen för
samverkan långsiktigt ska försörja regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd och
stimulera till goda insatser som kan ge förbättringar för patienter och brukare samt att
utveckla arbetssätt. I samverkansstrukturen finns tre samordnande grupper: barn- och
unga, psykisk hälsa och missbruk samt äldre.

I granskningen noteras att det finns en upprättad handlingsplan 2019-2020 för
samordnade gruppen Psykisk hälsa och missbruk vilken berör samverkan mellan
regionen och samtliga kommuner i länet. Av handlingsplanen framgår bl.a. syfte, mål,
målgrupp, aktiviteter samt aktuell statistik. Målgruppen som berörs av handlingsplanen
är samtliga personer oavsett ålder: barn, unga och vuxna, som har eller som särskilt
riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och som behöver insatser från kommun och
region. I dokumenten framgår att utvecklingsledare för samordnade grupp Psykisk hälsa
och missbruk är ansvarig för dokumentet. Utöver handlingsplanen finns styrande
dokument såsom Överenskommelse psykisk funktionsnedsättning, Handlingsprogram

1 Länsgemensam ledning i samverkan är en grupp bestående av social- och omsorgschefer,
samt skolchefer, representanter från regionens ledningsstab samt regionens förvaltningschefer
inom hälso- och sjukvård, primärvård och psykiatri leder det arbete som sker i samverkan
mellan socialtjänst och regionen.
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för självmordsförebyggande åtgärder och Handlingsplan Suicidprevention vilka berör
samverkan mellan region och kommun inom området psykisk hälsa.

För den samordnade gruppen Äldre finns en upprättad strategi och handlingsplan
2019-2020 för de mest sköra äldre vilken är framtagen av den samordnade
äldregruppen under Länsgemensam ledning. I handlingsplanen framgår bl.a. dess syfte,
länsgemensam målbild, fokusområden, aktiviteter, mål och framgångsfaktorer från
tidigare år. Målgruppen som berörs i handlingsplanen är personer över 65 år som börjar
uppvisa begynnande skörhet i form av utmattning, viktminskning, svaghet, långsamhet
och låg aktivitetsgrad. Utöver handlingsplanen finns styrande dokument kopplat till äldre
i form av bl.a. sammanhållen vård och omsorg, god vård vid livets slut, preventivt
arbetssätt, god vård vid demenssjukdom samt god läkemedelsbehandling.

För år 2021-2022 finner vi en gemensam handlingsplan för samordnade- och
samverkansområdesgrupperna. Handlingsplanen är framtagen utifrån det Regionala
styrdokumentet 2021-2022 för Länsgemensam ledning i samverkan. Handlingsplaner
finns för följande samordnade grupper: barn och unga, psykisk hälsa och missbruk samt
äldre. Handlingsplanerna innehåller mål och indikatorer för arbete inom och mellan de
samordnade grupperna. Av handlingsplanen för äldre framgår följande: “Den äldre ska
erbjudas förebyggande vård och omsorg för ett fortsatt aktivt liv samt kunna åldras hela
vägen till livets slut i trygghet med tillgång till god vård och omsorg. Det individuella
behovet styr insatsen och äldres psykiska hälsa ska särskilt beaktas.”

Ett årshjul har tagits fram över de olika aktiviteterna vilka riktar sig till medarbetare. Av
handlingsplanen framgår att måluppfyllelse utifrån framtagna indikatorer ska redovisas
för länsgemensam ledning och på presidiekonferenserna.

Lokal nivå
I intervjuer lyfts fram att det på lokal nivå i länet tagits fram rutindokument som tydliggör
hur samverkan ska ske, framförallt mellan kommunens verksamheter och
hälsocentral/-erna på orten. Vi har bl.a erhållit dokument för samverkan mellan
hälsocentraler och den kommunala hemsjukvården, rutiner rörande SIP,
samverkansöverenskommelse avseende riskbruk, missbruk och beroende samt
hemsjukvård i särskilt boende och ordinärt boende.

Vid intervjuer med representanter från kommunerna framkommer en viss tvetydighet om
arbetssätt och rutiner är dokumenterade i överenskommelser och avtal.
Verksamhetsföreträdare bedömer att det kan finnas en risk för en alltför stor
personbundenhet om rutiner och arbetssätt inte dokumenteras i verksamheterna.

För granskningen har vi inte tagit del av några överenskommelser eller avtal som direkt
berör samverkan på lokal nivå avseende äldre med psykisk ohälsa.

Borgholms kommun
Vid intervjuer med representanter från Borgholms kommun hänvisas till de
länsövergripande avtal som finns mellan regionen och kommunerna avseende
samverkan. Vi har i granskningen även tagit del av bl.a. lokala rutiner som berör
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt rutin för kommunens
psykiatriteam.
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I övrigt noterar vi att kommunen har en uttalad samverkan med Borgholms hälsocentral.
Kommunen har exempelvis en sjuksköterska som delar sin tjänst på kommunen och
hälsocentralen. Den gemensamma tjänsten finansieras tillsammans med
hälsocentralen. Vid intervjuer framkommer att samverkan även sker vad gäller
läkarmedverkan på kommunens boenden för äldre. Samtliga boendeenheter uppges ha
en specifik läkare för besök. Det uppges också att det finns en samverkan med
geriatriken inom regionen.

Specifika överenskommelser eller avtal som berör hur Borgholms kommun och regionen
ska samverka på lokal nivå avseende gruppen äldre med psykisk ohälsa saknas.

Bedömning
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld

Vår bedömning grundar sig på att det på en övergripande nivå finns överenskommelser
och avtal inom området vilket klargör huvudmännens ansvar. Vi ser dock att
överenskommelser och avtal på lokal nivå i begränsad utsträckning finns
dokumenterade kopplat till området psykisk ohälsa.

Ansvar och aktiviteter för målgruppen äldre med psykisk ohälsa uttrycks inte specifikt
utan ingår i de övergripande överenskommelserna. Mot bakgrund av det ökande antalet
äldre i landet och den omfattande andelen av dessa som enligt flera mätningar och
undersökningar lider av psykisk ohälsa anser vi att det finns goda skäl för såväl
regionen som kommunerna att i pågående och kommande översyner av avtal och
överenskommelser fokusera tydligare på målgruppen.

2.2 Mötesforum
Finns mötesforum där kommunernas och regionens företrädare kan diskutera frågor
inom detta område?

Iakttagelser
Länsövergripande
I Kalmar län finns en struktur och modell för samverkan, gemensam ledning och styrning
Länsgemensam ledning vilken vi tidigare berörde. Strukturen och modellen illustreras av
bilden nedan:

9

29



Källa: Organisationsskiss hämtad från regionkalmar.se. Beredning (beredningsgrupp)

Länsgemensam ledning består av socialchefer, vård- och omsorgschefer och skolchefer
från länets tolv kommuner samt förvaltningschefer och stabschefer från Region Kalmar
län. Även två brukarrepresentanter ingår i Länsgemensam ledning. Länsgemensam
ledning har i uppdrag att besluta om mål och budget för respektive samordnande
grupp/samverkansområdesgrupp samt fastställa handlingsplan och aktiviteter.
Länsgemensam ledning har även ansvar för att följa upp och utvärdera arbetet i
respektive samordnande grupp/samverkansområdesgrupp. Uppföljning av
Länsgemensam ledning sker av beredningsgruppen och ska redovisas kontinuerligt för
den Länsgemensamma ledningsgruppen vid presidiekonferenserna.

Beredningsgruppen består av ordförande och vice ordförande i Länsgemensam ledning,
representant för skolcheferna, samordnaren för Länsgemensam ledning i Region
Kalmar samt verksamhetsledaren för hälsa och social välfärd i Kommunförbundet
Kalmar län.

Den länsgemensamma ledningen utser representanter till de samordnade grupperna,
vilka finns avseende äldre, barn- och unga, psykisk hälsa och missbruk. Dessa grupper
ska förutom utvecklingsledare bestå av:

● Tre representanter från kommuner.
● Tre representanter från Region Kalmar län.
● En representant från folkhälsa.
● En representant för brukarmedverkan.
● En representant för hab/rehab.

De samordnande gruppens uppdrag innebär att ta fram beslutsunderlag till
handlingsplan och aktiviteter inom utvecklingsområdet, genomföra beslutade aktiviteter
enligt handlingsplan, påtala och initiera nya utvecklingsområden för området, följa upp
och utvärdera arbetet och insatserna, sprida information till samtliga kommuner och
inom Region Kalmar län och återkoppla arbetet till Länsgemensam ledning i samverkan.
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I den Länsgemensamma ledningsstrukturen finns även arbetsgrupper/referensgrupper.
Den samordnade gruppen tillsammans med utvecklingsledaren utser deltagare till
arbetsgrupper/ referensgrupper. Arbetsgrupperna får skriftligt tidsatta uppdrag vilka
avser tillfälliga arbetsområden och efter avslutat uppdrag upplöses gruppen.
Samordningsansvaret för Länsgemensam ledning ligger på Region Kalmar län, där en
samordnare är anställd.

Samverkansmodellen kring Länsgemensam ledning bygger på ett antal årligt
återkommande forum. Varje år ska två presidiekonferenser hållas med presidiet i Region
Kalmar län, berörda politiker inom Region Kalmar län, presidiet i Kommunförbundet
Kalmar län, samtliga omsorgs- och socialnämndspresidier och skolpresidier i länets tolv
kommuner. Konferenserna ska fokusera på innehåll och resultat av arbetet samt
fastställa inriktning och mål för nästkommande samarbetsperiod. Den
Länsgemensamma ledningsgruppen leder arbetet i länet med utgångspunkt i
presidiekonferensernas uppdrag och det regionala styrdokumentet. För år 2021
illustreras följande arbetsgång för Länsgemensam ledning i ett upprättat årshjul.

Källa: Hämtad från regionkalmar.se

I granskningen noteras även att geriatriken är närvarande vid olika mötesplattformer.

Lokal nivå
Vid intervjuer framgår att det finns mötesforum på dels sjukhusnivå/länsdelsnivå samt
mötesforum på lokal nivå med kommun och regionrepresentanter. Exempel på
mötesforum som delges i granskningen är de möten som sker i analysgrupper där bl.a.
chefer för hälso- och sjukvården och medicinskt ansvariga sjuksköterskor närvarar.

Biståndshandläggare inom kommunerna deltar även i forum både inom kommunen och
med andra kommuner och regionrepresentanter.

Vid intervjuer framkommer att psykiatrins deltagande vid lokala samverkansforum är
oklar och varierar inom länet. Detta är något som behöver tydliggöras och utvecklas för
att säkra en god samverkan inom området.

Borgholms kommun
I granskningen framkommer att det finns forum där kommunens och regionens
företrädare kan diskutera frågor inom området. Utöver Länsgemensam ledning, vilket
beskrivs ovan, framkommer att det sker analysmöten mellan regionen och kommunen.
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Vid analysmöten närvarar exempelvis chef för hälso- och sjukvården, medicinskt
ansvariga sjuksköterskor eller hälso- och sjukvårdsdirektörer. Analysmötena berör bl.a.
frågor kring lagen om samverkan kring utskrivningsklara.

Vidare finns kontinuerliga forum för samverkan med hälsocentralen på chefsnivå och
handläggarnivå. Sjuksköterskor med psykiatrisk inriktning har även möten med
hälsocentralen. Samverkan med hälsocentral beskrivs som välfungerande.

Vad gäller samverkan med de psykiatriska avdelningarna inom regionen beskrivs brister.
Dialogen med psykiatrin beskrivs bristfällig och deltagande från psykiatrin vid olika
forum varierar.

Verksamhetsföreträdare beskriver att det inom den somatiska vården har kommit långt
vad gäller vård på hemmaplan. Ett utvecklingsarbete för att även lyckas med detta
gällande den psykiatriska vården är lyft i kommunen. Verksamhetsföreträdare refererar
till Borgholmsmodellen.

Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.

Vår bedömning motiveras av att det finns länsövergripande grupperingar för utveckling
och samverkan med särskilt uppdrag avseende psykisk ohälsa. Vi noterar dock att det
inte finns någon gruppering som har ett särskilt uppdrag avseende psykisk hälsa/ohälsa
bland äldre. Vid intervjuer framkommer inte heller en tydlig bild av att diskussioner
systematiskt förs avseende målgruppen. Huruvida det beror på tillgängliga
mötesplatser/forum eller prioriteringar har vi inom granskningen inte belägg att uttala
oss om.

Vi ser det som väsentligt att informationsvägarna mellan psykiatrin och kommunens
verksamheter tydliggörs och i nästa steg efterlevs. Vi noterar vidare att det finns
utvecklingspotential vad gäller psykiatrins deltagande vid gemensamma forum för
samverkan på lokal nivå.

2.3 Informationsöverföring
Finns rutiner för informationsöverföring inom och mellan kommunerna och regionen i
syfte att tillgodose äldres behov av psykiatrisk vård?

Iakttagelser
Under Länsgemensam ledning finns en samverkansområdesgrupp för
informationsöverföring, vilken utgörs av utvecklingsledare, representanter från IT
Cosmic tillsammans med samordnaren i Region Kalmar län samt verksamhetsledaren
för hälsa och social välfärd inom kommunförbundet Kalmar län. Av Regionalt
styrdokument 2021-2022 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och
angränsande område hälso- och sjukvård och skolan framgår att gruppen minst två
gånger per år ska rapportera till Länsgemensam ledning hur arbetet fortskrider samt
informera om behov av ändringar och utveckling avseende informationsöverföring.
Områden för samverkan inom grupperingen uppges bland annat vara utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård, SIP, hemsjukvårdsavtalet och avvikelsehantering. Vidare
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ansvarar informationsöverföringsgruppen för att revidera de generella praktiska
anvisningarna som berör informationsöverföring mellan huvudmännen.

För granskningen har vi tagit del av dokumentet Praktiska anvisningar Utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård 2021, vilket bland annat syftar till att tydliggöra regionens och
kommunernas roller och trygga och säkra planering vid utskrivning från slutenvården.
Dokumentet beskriver även in- och utskrivningsprocessen på mer detaljerad nivå.
Anvisningen är beslutad av Länsgemensam ledning och ska revideras årligen av
informationsöverföringsgruppen.

Praktiska anvisningar Samordnad individuell plan, SIP är antaget av Länsgemensam
ledning och ska revideras årligen eller vid behov av informationsöverföringsgruppen.
Anvisningen beskriver processen för SIP samt ansvarsområden. Vidare framgår att
dokumentation av SIP ska ske i Cosmic Link, vilket är ett system som används för
informationsöverföring mellan region och kommuner med undantag för skolan. All
gemensam planering ska dokumenteras i Cosmic Link då regionen medverkar.

Vi har även erhållit dokumentet Praktiska anvisningar Cosmic Messenger mellan
kommun och landsting i Kalmar län 2018. I dokumentet beskrivs att Cosmic Messenger
är det informationsöverföringssystem som används såväl inom landstinget (regionen)
som mellan landsting (region) och kommuner när patienten/brukaren inte är inskriven i
sluten hälso- och sjukvård.

Av intervjuer med representanter från regionen och kommunerna framkommer att de
övergripande anvisningar/rutiner som finns avseende informationsöverföring överlag är
kända och tillämpas. Vidare lyfts det fram att informationsöverföring mellan
hälsocentraler och kommunernas verksamheter överlag är välfungerande i länet, vilket
också bekräftas i intervjuer med kommunrepresentanter. Även informationsöverföring
mellan somatisk slutenvård och kommunerna i samband med in- och utskrivning
beskrivs som för det mesta välfungerande. I intervjuer med kommunrepresentanter lyfts
dock fram att informationsöverföring mellan regionens psykiatriska verksamheter ibland
brister och är ett område som kan utvecklas ytterligare. Bland annat lyfts det fram att det
förekommer att patienter som har insatser från kommunen ibland skrivs ut utan att
kommunen har kännedom om det. I vissa fall uppges det dock kunna handla om att
patienten själv inte vill att kommunen meddelas.

Vi har för granskningen även tagit del av det lokala dokumentet Rutin för distansmöte
enligt SIVH (Samordnade Insatser Vid Hemgång). Rutinen beskrivs som en lokal
överenskommelse utifrån de praktiska anvisningar som finns på samarbetsportalen.
Rutinen riktar sig till medarbetare inom Region Kalmar Län och ett antal kommuner i
Kalmar län som arbetar enligt SIVH. Rutinen beskriver bland annat förberedelser inför
och genomförande av distansmöte. Roll- och ansvarsfördelning, vad som ska tas upp på
SIVH-möten samt hur dokumentation ska ske.

För granskningen har vi inte erhållit information om att det finns särskilda rutiner för
informationsöverföring inom och mellan kommunerna och regionen i syfte att tillgodose
just äldres behov av psykiatrisk vård. Detta uppges inte vara något som särskilt behövs,
utan äldre med psykisk ohälsa inkluderas som alla andra grupper när det gäller
informationsöverföring mellan huvudmännen.
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Borgholms kommun
Kommunen är ansluten till Cosmic Link vilket gör att informationsöverföringen följer en
given rutin och kommunen beskrivs ha tillgång till nödvändig information från regionen.
När det gäller arbetet med SIP har kommunen arbetat internt med SIP som en del i
övriga frågor kring kvalitetsutveckling. Man har också informerat enskilda om SIP samt
haft diskussioner med hälsocentralen kring frågan. Den egna insikten är dock att det
ännu inte fungerar på ett sätt som är kravet och att det därför är ett tydligt
utvecklingsområde.

Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.

Vi kan konstatera att det finns dokumenterade anvisningar som beskriver hur
informationsöverföring ska ske mellan regionen och kommunerna. Det finns vidare en
informationsöverföringsgrupp som bevakar området och säkerställer att anvisningar är
uppdaterade och aktuella.

Vi noterar däremot att arbetet med SIP anses vara ett utvecklingsområde där såväl
rutiner som användning behöver säkerställas. Vi rekommenderar därför att en särskild
aktivitet initieras i kommunen kring en sådan utveckling.

2.4 Kompetens, resurser och rutiner beträffande äldre med psykisk ohälsa
från andra kulturer
Finns kompetens, resurser och rutiner för att möta äldre med psykisk ohälsa från andra
kulturer?

Iakttagelser
Regionen
För granskningen har vi inte erhållit några dokumenterade rutiner som specifikt berör att
möta äldre med psykisk ohälsa från andra kulturer. Vid intervjuer med representanter
från regionen framkommer inte att det sker några systematiska insatser för att möta
äldre med psykisk ohälsa från andra kulturer. De intervjuade beskriver att frågan främst
tenderar att bli aktuell när möten av det slaget äger rum. Vidare beskrivs att det bl.a.
finns tillgång till tolkar vilket möjliggör kommunikation när språkförbistringar uppstår.
Regionen har även informationsmaterial delgivna på flera språk.

Kommunerna
Vi har inte heller när det gäller de kommuner som deltagit i granskningen erhållit några
dokumenterade rutiner som specifikt berör att möta äldre med psykisk ohälsa från andra
kulturer. I intervjuer med representanter från kommunerna är uppfattningen att det inte
gjorts några särskilda satsningar på till exempel kompetensutveckling eller annat kopplat
till äldre med psykisk ohälsa från andra kulturer. I de mindre kommunerna uppges att det
är svårt att ha särskild kompetens inom sådana specifika områden. Skulle en situation
uppstå beskriver flera av de intervjuade att de i möjligaste mån försöker ordna så att det
finns någon i personalgruppen som talar samma språk som den enskilde och att det är
av vikt att hitta rutiner som fungerar för den enskilde. Det uppges vara en fördel att
kunna anställa medarbetare från andra kulturer och som ofta är flerspråkiga. Flera av de
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intervjuade beskriver att tolk används vid behov men att tillgången på tolkar varierar
mellan olika delar av länet.

Generellt beskriver de intervjuade att det till stor del finns brister i kunskap just vad
gäller psykisk ohälsa hos äldre från andra kulturer och att det är ett utvecklingsområde
på många olika nivåer, både hos chefer, handläggare och vård- och omsorgspersonal.
Det lyfts även fram att det är troligt att det finns ett stort mörkertal avseende psykisk
ohälsa bland äldre generellt och säkert även bland individer från andra kulturer. Inom en
del kommuner har diskussion förts om att lämna information på olika språk i högre
utsträckning.

I intervjuer med representanter från Kalmar kommun lyfts det fram att det specialistteam
som arbetar mot psykiatriområdet och inom den grupperingen uppges att det funnits ett
visst fokus på mångfaldsfrågor och att bemöta personer med annan kultur och språk.
Intervjuade lyfte även fram att majoriteten av de som har anhöriganställning är från en
annan kultur, vilket även inkluderar äldre med psykisk ohälsa, och att det finns en
särskild biståndshandläggare och enhetschef som arbetar med dessa.

Borgholms kommun
Inte heller Borgholms kommun har någon speciell aktivitet riktad till äldre med psykisk
ohälsa från andra kulturer. Inte heller någon särskild skriftlig information har utarbetats
på andra språk i informationssyfte. De intervjuade pekar däremot på att man inom
verksamheterna försöker anpassa verksamheterna utifrån speciella behov såsom vid
språkförbistringar. Vidare nämner verksamhetsföreträdare att de tar hjälp och stöd av
medarbetare från andra kulturer vilket beskrivs som en stor resurs.

Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.

I granskningen kan vi inte se att det finns särskilda rutiner eller kompetenser för att möta
äldre med psykisk ohälsa från andra kulturer. Vi noterar även att några särskilda
resurser inte satsats inom området. Vi vill peka på behovet av en kartläggning/översyn
kopplat till åtgärder för att kunna möta denna målgrupps specifika behov.

2.5 Information om verksamhet, hjälp och stöd
Har kommunerna och regionen informerat om sin verksamhet och vilken hjälp det finns
att tillgå i för målgruppen anpassade kanaler?

Iakttagelser
Regionen
Vid intervjuer framgår att regionen informerat om sin verksamhet via exempelvis
lokaltidningar, information på hemsida, information på tv-skärmar, sociala medier,
1177.se samt vid hälsocentraler och sjukhus. Vidare framgår att det skett
informationsinsatser till intresseorganisationer. Informationen som lämnas finns
tillgänglig på ett flertal språk.

Kommunerna
Företrädare för kommunerna beskriver att det finns information att tillgå via
kommunernas hemsidor. Flertalet av kommunerna har även genomfört riktade
informationsinsatser till målgruppen via kanaler som broschyrer och vykort. Vidare ges
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exempel på informationsinsatser till anhöriga inom målgruppen för att synliggöra det
stöd kommunerna kan ge, framförallt avseende demensproblematik. Informationen som
lämnas finns tillgänglig på ett flertal språk.

Samtliga kommuner beskriver att de finns träffpunkter eller andra forum för äldre med
förhoppning att bl.a. minska ensamhet och öka gemenskap för målgruppen. Inte minst
kyrkan och intresseorganisationerna arrangerar olika mötesplatser. Information om
träffpunkterna sker via olika kanaler och beskrivs som förebyggande insatser för psykisk
ohälsa. Vid intervjuer beskrivs att aktiviteterna som genomförs vid träffpunkterna kan
utvecklas och differentieras för att möta de äldres behov av ökad samvaro.

Företrädare för kommunerna beskriver att det i vissa fall finns en problematik när
personer med behov av vård inte vill motta den vård som erbjuds, alternativt om
behoven inte upptäcks. Personkännedom och engagemang hos medarbetarna beskrivs
som en avgörande faktor för att nå ut.

I några av kommunerna beskrivs att det bedrivs någon form av uppsökande verksamhet
riktad till individer som uppnått en viss ålder. I en kommun lyfts exempelvis fram att alla
som fyllt 65 år får information hemskickat avseende aktiviteter, träffpunkter och
kontaktvägar inom kommunen.

Vidare beskrivs att det erbjuds hembesök där distriktssjuksköterska besöker den
enskilde både i syfte att genomföra en hälsokontroll men även att lämna information om
kommunens verksamheter. Det lyfts även exempel på ett planerat projekt mellan
regionen, hälsocentral och berörd kommun rörande förebyggande hälsosamtal.
Verksamhetsföreträdare beskriver dock att de förebyggande hälsosamtalen ännu inte
påbörjats med anledning av rådande pandemi.

Borgholms kommun
I intervjuer beskrivs att kommunen har tagit fram informationsmaterial dels via hemsidan
men även i form av broschyrer riktade till målgruppen. En informationsinsats till samtliga
invånare 65+ med information om aktiviteter, träffpunkter och kontaktvägar har
genomförts under 2021.

Vidare beskrivs att verksamhetsföreträdare försöker att lyfta kommunens verksamhet
vid kontakten med medborgare såsom via kommunens träffpunkter och pensionärsråd.
Biståndshandläggare beskrivs som centrala i arbetet.

I nutid ges en enkät till alla åldersgrupper med anledning av rådande pandemi. Enkäten
är uppbyggd med ett fåtal frågor vilka ska ge kommunen en temperaturmätning
avseende den psykiska hälsan.

Vid intervjuer beskrivs att det sker ett utvecklingsarbete för hembesöken från
distriktssjuksköterskan riktade mot 70 år och uppåt. I utvecklingsarbetet deltar bl.a.
arbetsterapeuter. Arbetet beskrivs ha påverkats av pandemin och förskjutits i tid.
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Kommunen har även anhörigstödjare vilka beskrivs som en informationskanal för
anhöriga.

Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.

Vi noterar att information om verksamheten till stor del finns att tillgå i för målgruppen
anpassade kanaler. Vi ser positivt på att det i Borgholms kommun finns inslag av riktade
insatser för den uppsökande verksamheten för målgruppen.

2.6 Tillgängligheten till vård och hjälp
Är tillgängligheten till vård och hjälp för äldre med psykisk ohälsa tillräckligt god?

Iakttagelser
Regionen
Väntetider i vården (vantetider.se)
Av statistik från väntetider i vården kopplat till vårdgarantiläget i Sverige avseende att få
kontakt med primärvården (telefontillgänglighet) inom 0 dagar och få en medicinsk
bedömning i primärvården inom tre dagar framkommer följande bild för Region Kalmar
län.

● Måluppfyllelse för telefontillgänglighet till första kontakt är bättre än snittet i alla
regioner från hösten 2017- våren 2021. Under hösten 2020 och våren 2021 är
måluppfyllelse för vårdgarantin 94 % i jämförelse med övriga riket om ett snitt om 87
%.

● Avseende andelen patienter som fått medicinsk bedömning (primärvården) inom tre
dagar framkommer att Region Kalmar län är i paritet med rikssnittet om ca 82 %. Vi
noterar av statistiken att tillgängligheten till psykologer och kuratorer är högre än
rikssnittet under första kvartalet 2021 (över 90 %) i jämförelse med riket om ca 50 %.

Statistiken ovan berör inte specifikt gruppen äldre med anledning av att det inte var
möjligt att utläsa.

Vad gäller vårdgarantin för specialiserad vård inom 90 dagar och åtgärd i specialiserad
vård inom 90 dagar kan vi inte finna statistik från vantetider.se inom området.

Vårdval psykisk hälsa
Under år 2018 stärkte Region Kalmars län arbetet för psykisk hälsa inom primärvården
genom ett nytt vårdval tätt knutet till hälsoval. Beslutet innebar att införa valfrihetssystem
inom flera vårdområden i enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).
Med valfrihetssystemet avses ett förfarande där varje medborgare har rätt att välja den
leverantör som ska utföra vården och som en upphandlande myndighet godkänt och
tecknat avtal med. För att ansluta till vårdvalet krävs bl.a. att man klarar hela uppdraget,
detta innebär att man måste ha tillgång till minst en psykolog. Ett tydligt krav i det nya
uppdraget anges vara att öka tillgängligheten.

I granskningen har vi tagit del av statistik rörande vårdval psykisk hälsa för Kalmar län
vilken även presenteras för politiken. Statistiken visar på en jämförelse mellan år 2017
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och 2020 avseende andel besök åldersuppdelat. Vi noterar att andelen besök inom
gruppen äldre ökat. Enligt företrädare för länsgemensam ledning i samverkan pekar det
på att äldre får mer samtalshjälp än tidigare. Huruvida det beror på en ökad efterfrågan
av samtalsstöd eller en ökad tillgänglighet i samband med uppdraget vårdval psykisk
hälsa kan granskningen inte besvara.

Vi har även delgetts statistik rörande kontakter inom 14 dagar och medelväntetid i dagar
till besök inom olika mottagningar. Av statistiken framgår inte några åldersintervall och
inte heller någon jämförelse med tidigare år.

Av statistiken noteras skillnader mellan andel som fått kontakt inom 14 dagar mellan
mottagningarna. Vi noterar att det genomsnittliga värdet för kontakt inom 14 dagar är
drygt 50 % med en spännvidd om ca 35 % till 95 %.

Även här noteras skillnader mellan aktörerna. Medelväntetiden i genomsnitt är 20 dagar
med en spännvidd om sex dagar till 26 dagar.

Kommunerna
I granskningen har vi inte tagit del av någon statistik kopplat till tillgängligheten till vård
och hjälp för äldre med psykisk ohälsa i berörda kommuner. Genom intervjuer beskrivs
dock att det i kommunerna generellt finns en utbyggd demensvård och socialpsykiatri.
På frågan om socialpsykiatrin är tillgänglig även för äldre individer svarar de flesta vi
intervjuat i kommunerna att det inte finns någon åldersgräns för insatser från
socialpsykiatrin. Samtidigt anger en del att hemtjänsten tenderar att ta vid när de som
tidigare haft insatser inom socialpsykiatrin blir äldre och i behov av även
äldreomsorgens insatser. I några kommuner beskrivs att det finns så kallade
psykiatriska team med specialkompetens inom psykiatriområdet. Exempelvis kan
teamen bestå av psykiatriutbildade sjuk-/ undersköterskor samt rehabpersonal.
Dessa team beskrivs som ett gott stöd som äldreomsorgen kan ta hjälp av när behov
finns kopplat till brukare med psykisk ohälsa. Vidare beskrivs att de brukare/patienter
som kommunen känner till i stor utsträckning får den hjälp de behöver utifrån den
vårdnivå som kommunen ansvarar för.

Genom intervjuer med kommunföreträdare framkommer att tillgängligheten till
primärvården generellt sett upplevs som god. Däremot lyfts det av flera intervjuade fram
att det upplevs finnas en begränsning i att som äldre med psykisk ohälsa få hjälp från
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mer specialiserad kompetens, företrädesvis primärvårdens öppenvårdspsykiatri, om
brukaren/patienten inte sedan tidigare har en etablerad kontakt.

Borgholms kommun
I intervjuer lyfts det fram att det kan vara svårt att få stöd och hjälp från den
primärvårdens öppenvårdspsykiatri. Överlag eftersöker verksamhetsföreträdare längre
stödinsatser när det finns behov för det.

I kommunens verksamheter beskrivs tillgängligheten som god. Framgångsfaktorer som
lyfts fram är bl.a. sjuksköterskornas kompetens och samarbetet med hälsocentralen i
Borgholm.

Bedömning
Vi bedömer kontrollfrågan som delvis uppfylld.

Vår bedömning beträffande tillgängligheten är att vi kan se exempel på bra insatser
inom området. Då vi inte tagit del av någon specifik statistik för målgruppen är vi dock
osäkra på vilka effekter som uppnås av exempelvis vårdvalet.

Av erhållen statistik rörande tillgänglighet finner vi inte något som tyder på att
tillgängligheten generellt i Region Kalmars län, i förhållande till riket, är lägre. Vi noterar i
stället att tillgängligheten i förhållande till riket är bättre vad gäller första kontakt och
medicinsk bedömning inom primärvården.

Utifrån vår granskning har vi inte erhållit underlag som påvisar att regionen säkerställt
en tillräckligt god tillgänglighet till vård och hjälp för äldre med psykisk ohälsa. Det lyfts
fram i flertalet intervjuer som genomförts med kommunerna att det upplevs finnas
utvecklingspotential avseende möjligheten att som äldre även få hjälp av psykiatrisk
kompetens utöver den som finns tillgänglig genom allmänläkare på hälsocentralen. I
Borgholms kommun framkommer i granskningen en liknande bild. Detta är något som
behöver utvärderas och utredas ytterligare inom regionen.

2.7 Avvikelser avseende samverkan
Finns rutiner för rapportering och hantering av avvikelser?
Omhändertas och omsätts lärdom från avvikelsehantering och anmälningar i
verksamheten?

Iakttagelser
Regionen
Inom Region Kalmar Län finns dokumentet Riktlinje för avvikelsehantering som gäller
sedan år 2014. Av dokumentet framkommer dels definition av vad som är en avvikelse,
hur dessa ska dokumenteras och hanteras samt ansvar för avvikelsehanteringen. Bland
annat framgår att alla medarbetare ansvarar för att avvikelser identifieras och
rapporteras enligt verksamhetens gällande rutin. Även enhetschef/första linjens chef
samt basenhetschef och förvaltningschefs ansvar avseende avvikelsehantering framgår
av riktlinjen. Vad gäller avvikelser och rutiner som berör samverkan mellan Region
Kalmar län och kommunerna i länet hänvisas till informationsöverföringsgruppen inom
ramen för Länsgemensam ledning.
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Avvikelser avseende samverkan
Avvikelser som berör samverkan mellan regionen och kommunerna ska, enligt
intervjuade, dokumenteras i avvikelsesystemet LISA, från och med våren 2021 STELLA
efter namnbyte. För granskningen har vi tagit del av dokumentet Användarmanual för
Kommuner i Kalmar län Avvikelsehantering i LISA. Användarmanualen beskriver bland
annat hur avvikelser registreras i systemet samt hur de ska hanteras.

Vid intervjuer framkommer att avvikelser omhändertas och diskuteras dels vid forum på
arbetsplatsen och dels aggregerat på kommun och länsövergripande nivå.

I granskningen har vi efterfrågat statistik som berör avvikelser i samverkan kopplat till
området äldre och psykisk ohälsa. Vi har dock inte erhållit sådan statistik med
hänvisning till att utdata ur systemen inte möjliggör detta.

Av intervjuer får vi bilden att avvikelsesystemen används men att det finns
förbättringsområden vad gäller att använda det som ett systematiskt verktyg för
förbättring. Företrädare bedömer att det kan finnas ett mörkertal avseende avvikelser i
samband med att avvikelser inte alltid rapporteras i enlighet med styrande dokument.

Borgholms kommun
För granskningen har vi tagit del av rutin för avvikelsehantering. Rutinen beskriver bland
annat vad en avvikelse är, syftet med avvikelsehantering samt hur rapportering och
hantering av avvikelse ska ske.

Genom intervjuer beskrivs att verksamheterna skriver avvikelser som berör samverkan.
Avvikelserna tas upp vid forum såsom arbetsplatsträffar samt återkopplas vidare vid ev
förändringar av rutiner. Analys av avvikelser ligger hos närmaste chef vilket det finns en
dokumenterad mall för.

Avvikelser som berör samverkan mellan kommunen och regionen ska enligt företrädare
rapporteras in i avvikelsesystemet STELLA. Det uppges dock finnas ett mörkertal vad
gäller antalet avvikelser som rapporteras i avvikelsesystemet STELLA men de
intervjuade framhåller att det blivit bättre de senaste åren. Utvecklingsområden framöver
berör framförallt ett bättre forum på länsnivå där man lyfter avvikelser specifikt.

Av styrande dokument framkommer även att kommunen arbetar med
synpunktshantering där patienterna deltar. Kommunen genomför även utredningar
rörande lex Maria och lex Sarah vilka används som underlag till förbättringar i
verksamheterna.

Bedömning
Finns rutiner för rapportering och hantering av avvikelser?
Vi bedömer revisionsfrågan uppfylld.

Vår bedömning baseras på att det finns rutiner för att rapportera och hantera avvikelser,
såväl internt inom regionen och kommunerna som avvikelser som berör samverkan
mellan huvudmännen.
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Omhändertas och omsätts lärdom från avvikelsehantering och anmälningar i
verksamheten?
Vi bedömer revisionsfrågan delvis uppfylld.

Det finns ett gemensamt system för rapportering och hantering av avvikelser som berör
samverkan. Systemet möjliggör dock inte att utdata kan specificeras vare sig vad gäller
ålder eller psykisk hälsa. Vi kan således inte bedöma huruvida avvikelsehantering och
anmälningar omhändertas och omsätts i lärdomar.

Vid intervjuer noteras att verksamhetsföreträdare upplever att det finns ett mörkertal vad
gäller inrapporterade avvikelser vilket försvårar vid utvärdering av avvikelser och
anmälningar i verksamheten.

Vi vill peka på behovet av att regionen och kommunerna tydligt säkerställer att
anmälningar vid avvikelsehantering omhändertas och omsätts till förebyggande
åtgärder.

2.8 Bedrivs det en tillräckligt god verksamhet när det gäller äldre med
psykisk ohälsa i regionen och kommunerna i enlighet med lagar och
överenskommelser?
Bedrivs det en tillräckligt god verksamhet när det gäller äldre med psykisk ohälsa i
regionen och kommunerna i enlighet med lagar och överenskommelser?

Iakttagelser
Regionen
Av regionens plan för 2020-2022 och 2021-2023 framgår att psykisk hälsa hos länets
äldre invånare är särskilt prioriterat. I regionplanen framgår att psykisk ohälsa inte ska
ses som en del av åldrandet och att det är av vikt att våga tala om psykisk ohälsa även
med äldre personer. Det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa hos äldre ska
stärkas och kompetenshöjande insatser ska genomföras, främst inom primärvården.
Tillgången till samtalsbehandling ska följas upp för att bättre svara mot behovet för
äldre.

I granskningen kan vi inte styrka eller se att regionens prioritering rörande äldres
psykiska hälsa avspeglar sig i förvaltningarnas verksamhetsplaner för åren 2018, 2019
och 2020. Vid genomgång av primärvård, psykiatri och hälso- och
sjukvårdsförvaltningarnas verksamhetsplaner för år 2018, 2019 och 2020 finner vi inte
några särskilda aktiviteter, satsningar eller mål för just gruppen äldre och dess psykiska
hälsa med undantag för enstaka fall. Vi ser således inte någon röd tråd från regionplan
ner till förvaltningsnivå. Vi noterar däremot att ett arbete pågår i de samordnade
grupperna i Länsgemensam ledning vilket vi berört tidigare i rapporten.

Vid intervjuer och av styrande dokument kopplat till området psykisk hälsa noteras att
personer oavsett ålder: barn, unga och vuxna, som har eller som särskilt riskerar att
drabbas av psykisk ohälsa och som behöver insatser från kommun och region ska
känna trygghet och utifrån sina behov få hjälp och stöd till egenvård eller ta del av vård
och omsorg av hög kvalitet från hälso- och sjukvård och socialtjänst.
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Vi kan med det sagt inte specifikt lyfta aktiviteter eller satsningar som genomförts för
gruppen äldre utan den samlade insatsen är i flertalet fall till personer oavsett ålder. Vi
kommer därav lyfta fram exempel på Region Kalmar läns insatser för arbetet med
psykisk hälsa i generella drag med viss tyngdpunkt för gruppen äldre där det är möjligt.

Vårdval2

Som vi pekat på under tidigare avsnitt stärkte regionen under 2018 arbetet för psykisk
hälsa inom primärvården genom ett nytt vårdval tätt knutet till hälsoval. För att ansluta till
vårdvalet krävs bl.a. att man klarar hela uppdraget, detta innebär att man måste ha
tillgång till minst en psykolog.

Sucidprevention3

I Kalmar län pågår bred samverkan kring självmordsförebyggande arbete. Ett
länsövergripande handlingsprogram har tagits fram för att förebygga självmord.
Handlingsprogrammet innehåller bland annat förslag på kompetenshöjande insatser
samt förslag på riktade insatser och uppföljning.

Som första län i Sverige har Region Kalmar län i samverkan med blåljusverksamheterna
tagit fram ett vårdförlopp för Suicidprevention (VFSP). Vårdförloppet innebär bl.a.
tydligare involvering av närstående, nya arbetssätt, blåljus- och remissmallar, förbättrad
uppföljning av suicidnära samt kompetenshöjande insatser för medarbetare för att
kunna identifiera och hänvisa suicidnära personer till vård på rätt vårdnivå.

Sedan januari 2016 pågår en utbildningssatsning på MHFA (Mental Health First Aid) i
Kalmar län. Instruktörer har utbildats i fyra omgångar och MHFA-kurser erbjuds nu av
Region Kalmar län, Studenthälsan (Linnéuniversitetet), TM Utbildning AB och länets
samtliga tolv kommuner. Det uppges att länet nu har totalt över tusen förstahjälpare.

Psyk-E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och
reflektion om suicidprevention i praktiken. Utbildningen består av föreläsningar som
täcker olika teman som forskning och prevention, bemötande, självmordsrisk i olika
grupper, psykiatriska sjukdomstillstånd med ökad självmordsrisk samt existentiella och
religiösa aspekter på självmord. Det finns ett specifikt utbildningsprogram för gruppen
äldre.

Nära vård4

Region Kalmar län arbetar för att utveckla nya arbetssätt för omställning till en nära
vård. En långsiktig handlingsplan för omställning till nära vård är framtagen och beslutad
av regionstyrelsen den 31 oktober 2019. Handlingsplanen syftar till att belysa de
långsiktiga strategiska aktiviteterna för Region Kalmar läns omställning till en mer nära
vård. Målet är att omställningen till nära vård sker genom samverkan i vård och omsorg
med nya/förändrade arbetssätt där invånaren behöver den. Målgruppen för
handlingsplanen är regionens samtliga verksamheter.

4 https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/uppdrag_samverkan/nara-vard-2/
3 https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/uppdrag_samverkan/suicidprevention/
2 https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/uppdrag_samverkan/
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Under åren har det genomfördes ett antal aktiviteter för omställningen till nära vård bl.a
följande: Tillsammans hälso- och sjukvård startade hösten 2017. Det är ett tillfälle för
alla verksamhetschefer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen att mötas två gånger per år
tillsammans med sjukvårdsledningen. Målet är att få gemensam inspiration samt
möjlighet att diskutera utvecklingen och utmaningarna inom Regions Kalmar läns hälso-
och sjukvård. Sjukvårdsledningen har möjlighet att lyfta fram aktuella områden att
samverka kring över förvaltningsgränser.

Workshop
Inom samordnande grupp Äldre anordnades i december 2020 en workshop på temat
Äldres komplexa behov när det gäller psykisk ohälsa. Syftet med workshopen var att
synliggöra utmaningar och potentiella förbättringsområden för samverkan kring äldre
med komplexa vårdbehov. Målet var att skapa en samsyn och ett underlag för att kunna
påbörja ett arbete för bättre samverkan utifrån patienternas närstående och vård och
omsorgens perspektiv kring målgruppen. Den samordnade äldregruppen uppges
fortsätta förbättringsarbetet med äldres behov och psykisk ohälsa.

Omsorgs- och vårdprogram, personer med demenssjukdomar i Kalmar län
På uppdrag av kommunstyrelser och dåvarande landstingsstyrelsen har ett program för
omsorg och vård till personer med demenssjukdom tagits fram. Programmet ger
vägledning och rekommendationer för att ge en god omsorg och vård till
personer med demenssjukdom i Kalmar län. Det utgår från de reviderade Nationella
riktlinjerna för personer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017 men är också
anpassade utifrån lokala förhållanden i länet. Programmet innehåller kunskapsstöd kring
demens och beskrivning av hur region och kommun arbetar tillsammans.

Målgruppsanalys
Regionen har inte genomfört någon specifik målgruppsanalys de senaste åren.

Kommunerna
Genom granskningen noterar vi att inte heller kommunerna har genomfört någon
särskild målgruppsanalys avseende äldre med psykisk ohälsa de senaste åren.

I granskningen noterar vi goda exempel på att insatser genomförts för att utveckla
verksamheten som riktar sig till äldre med psykisk ohälsa. Som tidigare nämnt finns i
flera av kommunerna psykiatriska team med specialkompetens inom psykiatriområdet
och som kan stötta personal inom exempelvis äldreomsorgen. I intervjuer nämns även
medarbetare/team med specialkompetens inom demensvård som en viktig resurs.

I några av kommunerna lyfts fram att det genomförs utbildningsinsatser inom område
äldre med psykisk ohälsa och att Psyk-E bas kompetensutvecklingsprogram är något
som erbjuds medarbetare inom socialförvaltningen.

Borgholms kommun
I Borgholms kommun beskrivs att den äldre målgruppen är prioriterad. I ambitionen att
bedriva en god och nära vård finner vi goda exempel på att frågan om psykisk ohälsa är
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prioriterad. Verksamhetsföreträdare beskriver dock att det finns förbättringsområden och
att det är av stor vikt att ett utvecklingsarbete fortsätter.

Vi har i granskningen tagit del av dokumentet Reviderad lokal handlingsplan för
överenskommelsen inom området psykisk hälsa 2020/2021 vilken bl.a. utgår från
länsgemensamma mål 2019-2020 för samtliga åldersgrupper. Bakgrunden till det som
framkommer av handlingsplanen berör även att Borgholms kommun, tillsammans med
dåvarande Landstingets psykiatriska öppenvårdsverksamheter, genomförde under
hösten 2013 en omfattande inventering kring målgruppen med väsentlig psykisk ohälsa
där insatsbehov var fokus.  Av inventeringen framkom att graden av ensamhushåll var
hög, sysselsättningsgraden låg liksom deltagandet i intresseföreningar eller annan
föreningsverksamhet. När Borgholms kommun 2016 planerade för PRIO-projektet var
det således insatser vilka syftade till att bryta social isolering, öka möjligheten till
sysselsättning, inflytande och delaktighet samt öka kunskapen om psykisk ohälsa samt
suicid. Åtta olika delprojekt startades med målet att efter projekttidens slut ha nått en
hållbar befästning i de ordinarie verksamheterna. Projektplanen avsåg åren 2016-2021
och i den reviderade handlingsplanen framgår uppföljning och vidare planering för
projektet. De åtta delprojekten berörde bl.a. träffpunkter, sysselsättning enligt SoL,
kompetensförstärkning, fokus på synpunkter, brukarråd och sucicidprevention.

Borgholms kommun har upprättat en äldreomsorgsplan för 2021-2024.
Äldreomsorgsplanen syftar till att vara ett instrument för att styra, förändra och förbättra
kommunens äldreomsorg. Den redovisar kommunens ambitioner med uppsatta mål och
konkreta aktiviteter inom äldreomsorgen. Grunden utgörs av de politiska målen, visioner
och uppdrag som antagits av kommunfullmäktige och socialnämnden.

Vi vill peka på att ambitionerna med upprättade dokument pekar på att frågan rörande
äldre och psykisk hälsa diskuteras och är aktuell i kommunens verksamheter såväl hos
tjänstemän som politik.

Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan delvis uppfylld.

I granskningen noterar vi insatser för att bedriva en god verksamhet vad gäller äldre
med psykisk ohälsa. Vi noterar att Region Kalmar län prioriterar målgruppen i upprättad
regionplan. Vi saknar dock att förvaltningarna på ett tydligt sätt fullföljer regionens
prioritering med tydliga planer, aktiviteter och mål för arbetet med psykisk hälsa för
äldre. Vi kan inte heller se att kommunerna har tydliga planer, aktiviteter och mål för
arbetet med psykisk hälsa för äldre.

Vår bedömning beträffande arbetet är att vi kan se exempel på bra insatser. Då vi inte
tagit del av någon specifik uppföljning eller utvärdering av arbetet är vi dock osäkra på
vilka effekter som uppnås. För att kunna bedöma detta tror vi att det är nödvändigt att
utgå från en målgruppsanalys, det vill säga hur ser situation och behov ut för de äldre i
just vår kommun/för våra listade patienter/ i regionen som helhet? Hur stort är problemet
med ensamhet? Hur många lider av depression, ångest och/eller oro? Hur många
självmord begås av äldre? Utifrån analysens resultat kan därefter mer riktade och
ändamålsenliga aktiviteter och insatser utformas. Till dessa kopplas bedömnings-
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eller i bästa fall - mätbara mål och indikatorer. Vi bedömer att arbetet på så sätt kan gå
från att idag bestå av spridda aktiviteter till att vara mer systematiskt och effektivt.
Kopplat till det kan en målgruppsanalys också vara en grund för planering av
kompetensutveckling.

Vi noterar dock inte något som skulle peka på att Region Kalmar län eller kommunerna
bedriver verksamhet som står i kontrast till överenskommelser och lagar inom området.
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3. Revisionell bedömning och

rekommendationer
Grundat på iakttagelser och bedömningar utifrån de formulerade revisionsfrågorna är
vår samlade bedömning att Region Kalmar län och kommunerna inte helt bedriver en
ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet
med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa. Iakttagelserna vid
respektive revisionsfråga framkommer i sin helhet av rapporten.

Vi rekommenderar socialnämnden att:

● Säkerställa att lokala överenskommelser upprättas avseende samverkan och
ansvarsfördelning mellan kommunerna samt hälsocentralerna och primärvårdens
öppenvårdspsykiatri.

● Se över behovet av en överenskommelse specifikt avseende äldre med psykisk ohälsa.

● Genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta fram konkreta
handlingsplaner utifrån analysens resultat. Säkerställ att äldre från andra kulturer inkluderas
i analysen.

● Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande insatser. Vi
rekommenderar fortsatt att mål och aktiviteter för det förebyggande arbetet fastställs
bl.a. i syfte att få genomslag och konkretisera prioriterade områden.

● Utveckla användningen av SIP som verktyg för att samordna och planera insatser riktade
mot äldre med psykisk ohälsa. För att åstadkomma en förändring bedömer vi att samtliga
aktörer behöver säkerställa tillämpningen av bestämmelserna angående SIP.

● Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa och koppla detta på
ett tydligt sätt till ambitioner och mål.
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4. Bilagor

Revisionsfråga Bedömning

Är det tydliggjort och dokumenterat i
överenskommelser och avtal vad kommunernas
respektive regionens verksamheter ansvarar för när
det gäller äldre med psykisk ohälsa?

Delvis
uppfylld

Finns mötesforum där kommunernas och regionens
företrädare kan diskutera frågor inom detta
område?

Uppfylld

Finns rutiner för informationsöverföring inom och
mellan kommunerna och regionen i syfte att
tillgodose äldres behov av psykiatrisk vård?

Delvis
uppfylld

Finns kompetens, resurser och rutiner för att möta
äldre med psykisk ohälsa från andra kulturer?

Ej uppfylld

Har kommunerna och regionen informerat om sin
verksamhet och vilken hjälp det finns att tillgå i för
målgruppen anpassade kanaler?

Uppfylld

Är tillgängligheten till vård och hjälp för äldre med
psykisk ohälsa tillräckligt god?

Delvis
uppfylld

Finns rutiner för rapportering och hantering av
avvikelser?

Uppfylld

Omhändertas och omsätts lärdom från
avvikelsehantering och anmälningar i
verksamheten?

Delvis
uppfylld

Bedrivs det en tillräckligt god verksamhet när det
gäller äldre med psykisk ohälsa i regionen och
kommunerna i enlighet med lagar och
överenskommelser?

Delvis
uppfylld
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Lars Näsström
___________________________
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av revisorerna vid Region Kalmars län samt revisorerna i länets kommuner enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av projektplan från den 15:e mars 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande,
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Thu, 15 Jul 2021 19:01:12 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Jonatan Wassberg
Cc:                                      Redaktionen Ölandsbladet;oland@barometern.se
Attachments:                   0F948047-DEA7-4EB7-A85E-5C6ADBFCDC76.jpeg, E93B5B0F-9F5D-4457-AE28-
7CEEBB134F1F.jpeg, 4D28BCC1-5FBF-47E7-BEC9-41FA15538DA6.jpeg, F4D576E9-BA3C-4355-86ED-
77A13466A13C.jpeg, 7B9EC160-FA4C-40A6-B002-DE9FC213406E.jpeg

Till kommunfullmäktige
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic 
avseende den kommunägda ”SÖRJEPARKEN” vid 
”Triangeln”:
Många av våra medborgare har ställt sig minst sagt frågande till 
det påkostade dagvattenprojektet vid Triangeln i Borgholm som 
löper jämsides mellan norra infarten till Borgholm och 
cykelvägen. Så jag låter deras frågor gå vidare till dig som i 
egenskap av ordförande för kommunstyrelsen som - 
förhoppningsvis endast tillfälligt - lagt under er skötsel av gata, 
park m m - och nu sitter med ansvaret på ert bord. Någon har till 
och med föreslagit att detta misslyckade dämme borde få heta 
”Sörjeparken”, dels på grund av all sörjan och dels på grund av 
att många sörjer vanskötseln och sörjer över att där ser ut som det 
gör. Så jag ställer följande frågor:
      

 Vad är vitsen med att satsa ett års markarbeten, anläggande 
av specialbelagda promenadvägar och en gångbro, 
utplacerande av designade lyktstolpar, skapande av konstfulla 
sittplatser prydda med fina inköpta djurskulpturer samt 
uppsättande av informationsskyltar om resultatet - förutom de 
fina djurskulpturerna som numera nätt och jämnt syns från 
Norra infarten på grund av den ohämmade igenväxningen - 
blir några stinkande, delvis igenväxta dypölar med 
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stillastående vatten och en promenadväg rätt genom en 
ogräsdjungel?

 Varför ser det ut som det gör och finns det ingen skötselplan 
och varför följs den isåfall inte?

 Hur mycket har allt detta hittills kostat våra 
skattebetalare, d v s vår kommun inklusive berört 
kommunalt bolag?

 Illavarslande rykten talar om planer på en utbyggnad av detta 
experiment med anslutning av ytterligare mark. Är dessa 
sanna, villa områden skulle beröras och vad skulle det isåfall 
innebära, såväl miljömässigt för dessa som kostnadsmässigt? 
Eller kan dessa rykten förhoppningsvis helt och hållet 
avfärdas?

   
Bilderna (5 stycken) ingår i interpellationen.

Borgholm den 15 juli 2021
  
Per Lublin  ”
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Utveckling och samordning av turism samt kultur och natur på Öland 
 
Sammanfattning: 
Vi vill se en samordning av våra kommuners resurser och samordning inom 
kultur och naturområdet (kultur, världsarv, anläggningar, stöd kulturföreningar 
mm) 
Tillsammans med turismen kan en sådan strukturgren under Ölands 
kommunalförbund möjliggöra ökat fokus av resurser och profilering av helheten 
kopplat till besöksnäringen på Öland. Samordningsvinster uppnås mellan 
kommunerna och turistorganisationen, samt att kopplingen till näringslivet kan 
stärkas.  
 
Bakgrund: 
Ölands kommunalförbund kommer sannolikt inom det närmaste året endast ha 
kvar turistorganisationen samt den interna IT-funktionen.  
För att utveckla de områden där båda kommunerna arbetar parallellt och där 
huvudfokus ligger på besöksnäringen så föreslår vi att man från båda 
kommunerna ser över samarbetet och processerna där så är lämpligt och i detta 
fall specifikt för att stärka samordning och utveckling av kulturarvet samt hur vi 
sköter de anläggningar som kommunerna har direkt ansvar för (Borgholms slott 
och Eketorps borg).  
Det ska understrykas att det är samordning och styrning utifrån ett 
helhetsperspektiv som är det viktiga. Frågor som rör marknadsföring, 
verksamhetsutveckling, utställningsproduktion och pedagogik kan det skapas 
gemensamma resurser för. På sikt kan utveckling av samverkansmöjligheter ses, 
men fokus i dagsläget är att skapa en länkande organisation som kan stödja och 
skapa gemensamma resurser och samordningsvinster. 
Kulturaktiviteter är i hög grad beroende av projektbidrag från region, stat och 
andra organisationer (kombinerat med egenfinansiering), men en mycket liten 
del av denna typ av medel går i dagsläget till kulturarvsaktörerna på Öland.  
En gemensam struktur skulle öka öns möjligheter att få en ökad andel bidrag. 
Att på detta sätt samla kulturen organisatoriskt ska höja utbudet 
kvalitetsmässigt, stärka betydelsen för besöksnäringen samt genom samordnade 
processer få ut mer värde för investerade medel.   
 
Förslag till beslut: 
 
Vi yrkar: 
Att uppdra åt kommuncheferna i båda kommunerna utreda förslag med 
 konsekvenser för att samordna kulturarvsorganisationen inkl 
 organisation och ekonomi 
Att berörda budgetar i resp kommun överförs till Ölands Kommunalförbund 
Att föreslå Ölands kommunalförbund att organisera denna verksamhet i 
 Ölands kommunalförbund 
 
Carl Malgerud (M) för Borgholms kommun 
Ulrik Branden (M) för Mörbylånga kommun 
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Exempel på hur en kulturarvsorganisation skulle kunna se ut i Ölands 
kommunalförbund i samverkan med Ölands Turistorganisation

Ölands Kommunalförbund

Ölands 
Kulturarvsorganisation

(samordning, utveckling, 
pedagogik mm)

Ölands turistorganisation
(marknadsföring, 

destinationsutveckling mm)

Borgholms 
slott

Världsarvet

Ölands 
Museum 

Himmelsberga

Eketorps 
borg

Mindre 
kulturarvsaktörer, 
föreningar mm

Kulturarvsplatser på 
Öland i landskapet – 
Sandby borg mm

Vandringsleder mm

Besöksnäringen
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Mon, 18 Oct 2021 08:21:20 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Jonatan Wassberg

Till kommunfullmäktige

Motion om förenklad hantering av motioner
 
Hittillsvarande tågordning för ledamöters motioner har präglats av alltför mycket
onödig byråkrati och långbänk. Ett totalt onödigt steg som fördröjer behandling av varje 
motion med MINST en månad, ofta flera, är att varje inlämnad motion ska anmälas hos 
kommunfullmäktige innan beredningen kan påbörjas.
  
Denna procedur innebär att den måste komma med kallelsen till nästa 
kommunfullmäktige, eller till nästnästa - ifall denna redan har hunnit gå iväg -, hinnas 
med under sammanträdet - och att kommunfullmäktiges protokoll, där anmälan med 
sedvanligt beslut om att påbörja beredning står korrekt angivet och klart, innan 
beredningen av motionen kan påbörjas. Det är just själva anmälan med beslutet om 
beredning som i sin nuvarande form ter sig så onödig.
 
Ganska så stora beslut av kommunen tas idag enbart på tjänstemannanivå, t ex 
instängslingen av torget under tre sommardagar för några år sedan (då det var en dyr 
inträdesavgift för allmänheten för att få passera) och ofta betydelsefulla och ingripande 
bygglovsärenden. Varför skulle då inte en tjänsteman kunna hantera en ren formalitet som 
anmälan av en inkommen motion och vart den ska skickas vidare för beredning. Denna 
enkla uppgift skulle ju med fördel kunna anförtros kommunsekreteraren som utan vidare 
kan klara av den saken på ett par minuter om det ens skulle kräva så lång tid.
  

Föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att till kommunsekreteraren 
delegera att fatta beslut i ärenden avseende anmälan av inkomna motioner och vart 
dessa motioner skall skickas vidare för beredning.

  
Borgholm den 18 oktober 2021
Per Lublin 
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Mon, 18 Oct 2021 08:27:57 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Jonatan Wassberg

Till kommunfullmäktige

Motion om förenklat beslutsfattande i nämnderna 
Nuvarande tågordning för nämndernas beslutsfattande är krångligare och mer tids- och 
kostnadskrävande än den skulle behöva vara. Av någon outgrundlig anledning bereds 
samtliga ärenden som nämnderna har att fatta beslut om först med hantering och beslut i 
nämndernas arbetsutskott. Trots att något sådant beredningstvång inte föreligger för 
nämnderna och trots att det blir mycket onödigt dubbelarbete med de flesta ärenden när de 
först ska behandlas i nämndens arbetsutskott och sedan i nämnden.
Arbetsutskotten skulle egentligen bara behöva fatta beslut i särskilt brådskande ärenden 
samt ärenden av mindre vikt som inte behöver behandlas i nämnden. Såvida det inte rent 
av skulle räcka med ordförandebeslut eller andra former av enkla beslut på delegation, 
varigenom nämndernas arbetsutskott skulle bli överflödiga.
  
Denna procedur innebär att den måste komma med kallelsen till nästa 
kommunfullmäktige, eller till nästnästa - ifall denna redan har hunnit gå iväg -, hinnas 
med under sammanträdet - och att kommunfullmäktiges protokoll, där anmälan med 
sedvanligt beslut om att påbörja beredning står korrekt angivet och klart, innan 
beredningen av motionen kan påbörjas. Det är just själva anmälan med beslutet om 
beredning som i sin nuvarande form ter sig så onödig.
  
Det säger sig själv att besluten kan bli bättre om fler partier än endast de tre som är 
representerade i arbetsutskotten kan få vara med i diskussionen från början. Som det nu är 
får de övriga partierna - i bästa fall - komma med sina synpunkter först när ärendena ska 
upp i respektive nämnd och, då är för det mesta beslutet redan klappat och klart.
  
Den onödiga beredningen i utskotten medför ju även en fördröjning av alla ärenden som 
måste gå den långa vägen. Och även onödiga kostnader för dubbelarbetet.
  
Föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att de ärenden som kommunens nämnder 
har att behandla vid sina sammanträden ska behandlas UTAN föregående beredning av 
arbetsutskott.
  
Borgholm den 18 oktober 2021
Per Lublin 
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Mon, 18 Oct 2021 08:05:27 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Jonatan Wassberg

Till kommunfullmäktige

Motion om övergång till möten på distans för att 
möjliggöra mer samhällsengagemang för 
småbarnsföräldrar och med minskat resande 
hjälpa klimatet 
När tekniken vad avser sammankomster snabbt har utvecklats nu under pandemin, så att i 
princip alla kommunala möten ska kunna hållas på distans, så borde denna möjlighet 
utnyttjas i alla sammanhang där inga direkta hinder finns. Även efter pandemin!
  
Ska vi kunna nå våra klimatmål måste allt onödigt resande bort. Som t ex resande till 
sammanträden där man likaväl kan deltaga på distans. Det är väl det minsta vi kan göra.
  
Det skulle leda till att småbarnsföräldrar i mycket högre utsträckning än i dag skulle ha 
möjlighet och lust att engagera sig i kommunpolitiken. Det skulle underlätta för de som 
bor avlägset och/eller har dåliga kommunikationsmöjligheter att kunna vara med. Och 
förbättra det allmänna samhällsengagemanget hos många.
 
Dessutom skulle kommunens kostnader för lokalutrymmen, resor och ledamöters restid 
minska radikalt.
  
Föreslår att kommunfullmäktige tar ett principbeslut att kommunala sammanträden i vår 
kommun i största möjliga utsträckning ska ske med deltagande på distans 
samt beslutar att ersättning för resa eller restid ej  ska utgå där inte fysisk närvaro av 
särskild anledning är absolut nödvändig.
  
Borgholm den 18 oktober 2021
Per Lublin 
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Mon, 17 May 2021 11:27:32 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Eva-Lena Israelsson;Eva-Lena Israelsson;Jonatan Wassberg

Till kommunfullmäktige

INTERPELLATION till ordföranden i kommunstyrelsens kulturutskott Sara (K):
  
Med anledning av uppgifterna i Ölandsbladet om att byggnadsminnesförklarade 
fastigheten Kamelen 1 med Borgholms bio och f d Galleri Svalan ska läggas ut till 
försäljning undrar jag hur man i kulturutskottet ställer sig till ett  eventuellt förvärv 
av fastigheten för framtida användande som kulturhus?
  
Förutom biografverksamheten och filmklubb finns ju sedan Pelle Frylestams tid en 
åretrunttradition med kulturaftnar i biografen i kombination med 
”smygvernissager” i galleriet. Därtill sedan tidigare en tradition med Magnoliafester 
under det magnifika magnoliaträdets blomning.
  
Det vore spännande att se hur en kulturhusverksamhet där skulle kunna 
vidareutvecklas.
  
Borgholm den 17 mai 2021
  
Per Lublin
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Kommunens uppdrag är att stötta en bred kultur i hela kommunen. 
Vi vill med hjälp av bidrag stötta många olika initiativ, arrangemang och verksamheter med både spets och 
bredd. Ju fler föreningar och kulturutövare vi kan lyfta desto bättre. Att all denna kultur dessutom finns på så 
många olika platser på Öland är ytterligare en fördel, både för att nå många och olika människor.  
 
I nuläget stöttar vi ett stort antal bygdegårdar och andra lokaler som samlingslokaler. Utöver det får bland 
annat får Ölands kulturminnesförening, Ölands hembygdsförbund, Gärdslösa prästgård och bion i Löttorp 
verksamhetsbidrag. Alla de driver en plats för kulturarrangemang. 
Vi har en en kulturskola med framåtanda i fina och verksamhetsanpassade lokaler där det även finns en 
förhoppning om offentliga arrangemang framöver. 
 
Borgholms bio har varit en välfungerande kulturarena länge och jag har stort förtroende till att den kan 
fortsätta utvecklas av privata ägare. 
 
Vi anser att det inte är aktuellt för kommunen att förvärva fastigheten samt att vi vill fortsätta stötta en bred 
kultur i hela kommunen.
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-17 50   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 50 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till kommunstyrelsens kultur- och fritidsut-
skotts sammankallande ledamot om att förvärva fastigheterna Kamelen 
1 med flera 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras 
vid nästa sammanträde. 
Ärendebeskrivning 
kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts sammankallande ledamot Sara Kånå-
hols (V): 

Med anledning av uppgifterna i Ölandsbladet om att byggnadsminnesförklarade 
fastigheten Kamelen 1 med Borgholms bio och f d Galleri Svalan ska läggas ut till 
försäljning undrar jag hur man i kulturutskottet ställer sig till ett eventuellt förvärv av 
fastigheten för framtida användande som kulturhus? 

Förutom biografverksamheten och filmklubb finns ju sedan Pelle Frylestams tid 
enåretrunttradition med kulturaftnar i biografen i kombination med ”smygvernissa-
ger” i galleriet. Därtill sedan tidigare en tradition med Magnoliafesterunder det 
magnifika magnoliaträdets blomning. 

Det vore spännande att se hur en kulturhusverksamhet där skulle kunna vidareut-
vecklas. 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsutskotts sammankallande ledamot 
______________
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Svar till interpellation från Per Lublin, ställd den 17 maj 2021.

Frågeställaren uttrycker ett antal frågor rörande utdelning av gröna påsar för matavfall i

Borgholms kommun. Frågor som i det här fallet inte ska riktas till Borgholm Energi utan till

fastighetsägaren där frågeställaren bor.

Borgholm Energi delar, via sin entreprenör PreZero, ut gröna påsar till hushållen i kommunen.

För villor och hushåll levereras påsarna vid sophämtning. Det finns också möjlighet att själv

hämta sina påsar tex i stadshuset och Borgholm Energis kontor.

När det gäller hushåll i flerbostadshus, är det fastighetsägaren som ofta via sin
fastighetsskötare ansvarar för att det finns gröna påsar att hämta på ett lämpligt ställe
inom fastigheten. PreZero levererar kostnadsfritt gröna påsar till de verksamheter och
flerbostadshus som beställer sådana via ett formulär på Borgholm Energis hemsida. I
samband med att en fastighet byter ägare fångas denna rutin inte alltid upp av den
nya ägaren.

I det fall som interpellationen avser, har Borgholm Energi har varit i kontakt med den aktuella

fastighetsskötaren för att uppmärksamma denne på det inträffade, och för att informera om

gällande rutin för beställning av gröna påsar till flerbostadshus i Borgholms kommun.

Fastighetsskötaren har bekräftat att denna rutin kommer att användas i framtiden.

Byxelkrok i juni 2021

Staffan Larsson
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-17 48   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 48 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras 
vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till Borgholm Energi AB:s ordförande 
Staffan Larsson (C):  

Man kan ju undra hur det kan komma sig att det till hushållen i vår kommun delas 
ut gröna påsar för matavfall, på vilka det står Påsen får endast användas till sorte-
rat matavfall i Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge, Aneby, Nässjö, Kalmar, Mörby-
långa, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. 

Hål i huvudet kan man ju tycka. 

1. Har vårt kommunägda bolag köpt dessa påsar som enligt texten ej får använ-
das i vår kommun och hur mycket har de isåfall kostat? 

2. Hur kan man dela ut sådana påsar till hushållen i en kommun där de enligt på-
förd text ej får användas? 

3. Och i händelse av att de verkligen får användas i vår kommun, varför är de då 
försedda med denna text? 

4. Vad ska folk tro? Har ni gått ut med någon förklarande information till hushållen 
i vår kommun? Om så ej är fallet, varför inte? 

5. Vem bär det yttersta ansvaret för den uppenbara fadäsen som kan ha lett till att 
många av våra hushåll nu kanske slänger sitt hushållsavfall tillsammans med 
det övriga avfallet (istället för att avskilja det i de gröna påsarna så att det kan 
tas tillvara som det var tänkt)? 

6. Vad bör konsekvensen av detta ansvar bli? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Ordförande för Borgholm Energi AB 
______________
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From:                                 Borgholms Kommun
Sent:                                  Mon, 17 May 2021 09:24:09 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg
Subject:                             VB:
Attachments:                   01D11749-E0E2-4668-BEF7-08EB0FA5A954.jpeg

 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Magda Widell 
 
Borgholms kommun 
0485- 88 000 
Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm  
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, Borgholm 
kommun@borgholm.se www.borgholm.se 
 
 
Från: Per Lublin [mailto:per.lublin@gmail.com] 
Skickat: den 14 maj 2021 12:45
Till: Borgholms Kommun; Eva-Lena Israelsson; Eva-Lena Israelsson
Ämne:  
 

 Till kommunfullmäktige 

Interpellation till ordföranden i Borgholm Energi AB, 
Staffan L. 

Man kan ju undra hur det kan komma sig att det till hushållen i 
vår kommun delas ut gröna påsar för matavfall, på vilka det 
står Påsen får endast användas till sorterat matavfall i 
Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge, Aneby, Nässjö, 
Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås 
kommuner.  
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Hål i huvudet kan man ju tycka. 
  
1. Har vårt kommunägda bolag köpt dessa påsar som enligt 
texten ej får användas i vår kommun och hur mycket har de 
isåfall kostat? 
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about:blank


2. Hur kan man dela ut sådana påsar till hushållen i en kommun 
där de enligt påförd text ej får användas? 

   
3. Och i händelse av att de verkligen får användas i vår 
kommun, varför är de då försedda med denna text? 

   
4. Vad ska folk tro? Har ni gått ut med någon förklarande 
information till hushållen i vår kommun? Om så ej är fallet, 
varför inte? 

   
5. Vem bär det yttersta ansvaret för den uppenbara fadäsen som 
kan ha lett till att många av våra hushåll nu kanske slänger sitt 
hushållsavfall tillsammans med det övriga avfallet (istället för att 
avskilja det i de gröna påsarna så att det kan tas tillvara som det 
var tänkt)? 

   
6. Vad bör konsekvensen av detta ansvar bli?   
   
Borgholm den 14 maj 2021 

  
Per Lublin 

   
Företrädare för den folkliga oppositionen i vår kommun 
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Svar på Per Lublins interpellation angående larmet 

De tyfoner (”hesa fredrik”) som vi har fått till Borgholm och Köpingsvik är en del av VMA 
(Viktigt Meddelande till Allmänheten) och används i fredstid för att varna för faror. Det kan 
vara till exempel lokala utsläpp av farliga ämnen i luften som det kan bli till exempel vid en 
brand. Syftet är att man ska gå inomhus och lyssna på Radio P4. Det skulle rent teoretiskt 
kunna vara något helt annat, tex ta sig till en uppsamlingsplats för vidare transport 
”nånstans” om det rör sig om ett större utsläpp. 

På norra Öland (från Löttorp och norrut) kommer vi inom kort att få kanske så mycket som ett 
20-tal nya tyfoner vars primära syfte är att varna för strålning om något skulle hända OKG. 
En sådan varning betyder gå inomhus och stäng fönster och ventiler så gott det går och 
stanna där tills någon meddelar något annat. Även då kommer information på Radio P4.  

Vad det gäller skyddsrum så hittar man en aktuell skyddsrumskarta på MSB:s hemsida. Och 
enligt denna karta finns det sju skyddsrum i centrala Borgholm och ett i Köpingsvik. 
Skyddsrum är ett statligt ansvar och MSB beslutar om behov av skyddsrum och var de ska 
vara belägna i dagsläget. 

 

 

Ilko Corkovic (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Borgholm, 2021-06-14 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-17 49   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 49 Dnr 2021/7 101 KS 
 
Anmälan: Interpellation till krisledningsnämndens och kommunstyrel-
sens ordförande om vart de som bor i Borgholm om larmet börjar ljuda 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras 
vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till krisledningsnämndens och kom-
munstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): 

Vart ska vi som bor i Borgholm stad ta vägen för att sätta oss i säkerhet när larmet 
(som under förra året har installerats på olika ställen i staden) börjar ljuda vid en 
oplanerad oväntad tidpunkt? Hur är beredskapen från krisledningsnämndens sida? 

Beslutsunderlag 
Interpellationen. 

Beslut skickas till 
Krisledningsnämndens och kommunstyrelsens ordförande 
______________
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Sun, 16 May 2021 07:59:06 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Eva-Lena Israelsson;Eva-Lena Israelsson;Jonatan Wassberg

Till Kommunfulllmäktige

INTERPELLATION till krisledningsnämndens och 
kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic
  
Vart ska vi som bor i Borgholm stad ta vägen för att sätta oss i säkerhet när larmet 
(som under förra året har installerats på olika ställen i staden) börjar ljuda vid en 
oplanerad oväntad tidpunkt? 
  
Hur är beredskapen från krisledningsnämndens sida?
  
Borgholm den 16 maj 2004
   
Per Lublin
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Enkel fråga till kommunalrådet Ilko Corkovic  

 

Landhockeyplan för barn centralt i Borgholm 

Motiv;  

Många barn i Borgholms kommun drömmer om att få en landhockeyplan, förslagsvis liggandes där 
hockeyrinken är på vintern eller någon annanstans centralt i Borgholm där det finns möjlighet till fin 
asfalt.  

Man kan använda den hockeyrinken som används på vintern och två mål, då kan den ligga på samma 
ställe året runt så man kan spola den på vintern.  

Många små grabbar älskar inlines/skridskor och många  både barn och föräldrar skulle uppskatta 
denna aktivitet för barnen i området. Som det är idag finns ingen möjlighet för barnen att spela 
någonstans i Borgholm, planen vid Slottskolan är alldeles för ojämn asfalt och målen passar inte för 
den aktiviteten där.  

 

Fråga till Kommunalrådet: 

Vad är det som hindrar Borgholms kommun från att se till att även den här gruppen får den 
utomhusaktivitet som dom älskar. 

Anne Oskarsson 

SD
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 116   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 116 Dnr 2021/77 109 KS 
 
Motion (Carl Malgerud M) - Inför omsorgsläkare i kommunen i samver-
kan med regionen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
att  anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion 2021-05-12:  

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett tillägg i 
Borgholmsmodellen där en läkare enbart jobbar med kommunens omsorgstagare i 
hela vår kommun. 

Socialnämnden 2021-06-23 § 65 föreslår att kommunfullmäktige ska förklara motio-
nen besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 157 förslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 157. 

Socialnämnden 2021-06-23 § 65. 

Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2020-06-29. 

Motion (Carl Malgerud M) Inför omsorgsläkare i kommunen i samverkan med regio-
nen. 

Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 20. 

Bedömning 
Kommunen har ett gott samarbete med Hälsocentralen. Samarbetet har förbättrats 
ytterligare genom Borgholmsmodellen. 

Alla enheter på kommunens vård- och omsorgsboende har en patientansvarig läka-
re. Besök på enheten sker tillsammans med patientansvarig sjuksköterska cirka en 
gång i veckan, samt vid behov. Möjlighet till konsultationstid för sjuksköterskan finns 
dagligen.  

Den patientansvariga läkaren gör regelbundna medicinska bedömningar samt även 
vid akut försämring av allmäntillståndet. Läkaren ansvarar även för individuella lä-
kemedelsgenomgångar samt ordinerar de provtagningar som hör till genomgången. 
Läkarna har brytpunktsamtal med omsorgstagare och anhöriga när vården övergår 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 116   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

till ett palliativt skede. Samarbetet fungerar väl och kommunens sjuksköterskor kän-
ner sig trygga med läkarkontakten. 

Hälso- och sjukvårdens ledning har tillsammans med Hälsocentralen samver-
kansmöten varje månad. Vid mötet lyfts det som behöver utvecklas men även det 
som fungerar bra i dagsläget. Hälsocentralen har även möjlighet att erbjuda konsul-
tation av en specialiserad geriatriker samt ortoped om svårare behov uppstår. 

En fast läkarkontakt i kommunen kan leda till minskad kompetensutveckling hos lä-
karen samt avsaknad av råd från kollegor som inte har liknande roll.  

Brister kan uppstå då läkaren är frånvarande och en vikarierande läkare utan erfa-
renhet från vård- och omsorgsboende får träda in.  

Samarbetet mellan patientansvarig läkare och patientansvarig sjuksköterska funge-
rar idag väl och verksamheten önskar inte förändra arbetssättet. 

Borgholms kommun har en fungerande modell för kontinuerlig kontakt mellan läka-
re och kommunens vård- och omsorgstagare. Organisationsformen är för Borg-
holms kommuns del av underordnad betydelse. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott 
förslag till beslut.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 157   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 157 Dnr 2021/77 109 KS 
 
Motion (Carl Malgerud M) - Inför omsorgsläkare i kommunen i samver-
kan med regionen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige  
att  anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion 2021-05-12:  

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett tillägg i 
Borgholmsmodellen där en läkare enbart jobbar med kommunens omsorgstagare i 
hela vår kommun. 

Socialnämnden 2021-06-23 § 65 föreslår att kommunfullmäktige ska förklara motio-
nen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-06-23 § 65. 

Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2020-06-29. 

Motion (Carl Malgerud M) Inför omsorgsläkare i kommunen i samverkan med regio-
nen. 

Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 20. 

Bedömning 
Kommunen har ett gott samarbete med Hälsocentralen. Samarbetet har förbättrats 
ytterligare genom Borgholmsmodellen. 

Alla enheter på kommunens vård- och omsorgsboende har en patientansvarig läka-
re. Besök på enheten sker tillsammans med patientansvarig sjuksköterska cirka en 
gång i veckan, samt vid behov. Möjlighet till konsultationstid för sjuksköterskan finns 
dagligen.  

Den patientansvariga läkaren gör regelbundna medicinska bedömningar samt även 
vid akut försämring av allmäntillståndet. Läkaren ansvarar även för individuella lä-
kemedelsgenomgångar samt ordinerar de provtagningar som hör till genomgången. 
Läkarna har brytpunktsamtal med omsorgstagare och anhöriga när vården övergår 
till ett palliativt skede. Samarbetet fungerar väl och kommunens sjuksköterskor kän-
ner sig trygga med läkarkontakten. 

Hälso- och sjukvårdens ledning har tillsammans med Hälsocentralen samver-
kansmöten varje månad. Vid mötet lyfts det som behöver utvecklas men även det 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 157   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

som fungerar bra i dagsläget. Hälsocentralen har även möjlighet att erbjuda konsul-
tation av en specialiserad geriatriker samt ortoped om svårare behov uppstår. 

En fast läkarkontakt i kommunen kan leda till minskad kompetensutveckling hos lä-
karen samt avsaknad av råd från kollegor som inte har liknande roll.  

Brister kan uppstå då läkaren är frånvarande och en vikarierande läkare utan erfa-
renhet från vård- och omsorgsboende får träda in.  

Samarbetet mellan patientansvarig läkare och patientansvarig sjuksköterska funge-
rar idag väl och verksamheten önskar inte förändra arbetssättet. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-23 65   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 65 Dnr 2021/32 704 SN 
 
Motion; Carl Malgerud (M)  Inför omsorgsläkare i kommunen i samver-
kan med regionen 

Beslut 
Socialnämnden förslår kommunfullmäktige besluta 
att  förklara motionen besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion 2021-05-12 att förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med regionen arbeta fram ett tillägg i Borgholmsmodellen där en läka-
re enbart jobbar med kommunens omsorgstagare i hela vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunen har ett gott samarbete med Hälsocentralen. Samarbetet har förbättrats 
ytterligare genom Borgholmsmodellen. 
Alla enheter på kommunens vård- och omsorgsboende har en patientansvarig läka-
re. Besök på enheten sker tillsammans med patientansvarig sjuksköterska cirka en 
gång i veckan, samt vid behov. Möjlighet till konsultationstid för sjuksköterskan finns 
dagligen.  
Den patientansvariga läkaren gör regelbundna medicinska bedömningar samt även 
vid akut försämring av allmäntillståndet. Läkaren ansvarar även för individuella lä-
kemedelsgenomgångar samt ordinerar de provtagningar som hör till genomgången. 
Läkarna har brytpunktsamtal med omsorgstagare och anhöriga när vården övergår 
till ett palliativt skede. Samarbetet fungerar väl och kommunens sjuksköterskor kän-
ner sig trygga med läkarkontakten. 
Hälso- och sjukvårdens ledning har tillsammans med Hälsocentralen samver-
kansmöten varje månad. Vid mötet lyfts det som behöver utvecklas men även det 
som fungerar bra i dagsläget. Hälsocentralen har även möjlighet att erbjuda konsul-
tation av en specialiserad geriatriker samt ortoped om svårare behov uppstår. 

Bedömning 
En fast läkarkontakt i kommunen kan leda till minskad kompetensutveckling hos lä-
karen samt avsaknad av råd från kollegor som inte har liknande roll.  
Brister kan uppstå då läkaren är frånvarande och en vikarierande läkare utan erfa-
renhet från vård-och omsorgsboende får träda in.  
Samarbetet mellan patientansvarig läkare och patientansvarig sjuksköterska funge-
rar idag väl och verksamheten önskar inte förändra arbetssättet. 
                                     _______________________  
 
Ordförande föreslår ett tillägg till bedömningen att Borgholms kommun har en fun-
gerande modell för kontinuerlig kontakt mellan läkare och kommunens vård- och 
omsorgstagare. Organisationsformen är för Borgholms kommuns del av underord-
nad betydelse. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-23 65   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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 Motion till KF Borgholm  
 från Moderaterna i Borgholms kommun 
 12 mars 2021 

Moderaterna i Borgholms kommun

”Inför omsorgsläkare i kommunen i samverkan med regionen” 
 
En äldre person har ofta annorlunda och fler symtom än yngre. En dement person kan 
uppvisa ett helt annat beteende än vad man förväntar sig i olika situationer. Ibland kan 
det behövas läkemedel som i andra sammanhang är direkt olämpliga. Olika medicinska 
bedömningar kan behövas, beroende på vad det är för person man har framför sig. 
Detta är svåra bedömningar, som kräver kännedom och specialkunskaper och som man 
behöver samråda om.  
 
Sjukvård för äldre personer bör alltid handläggas av läkare tillsammans med 
sjuksköterska. Det är alldeles för tungt och för stort ansvar för sjuksköterska att vara själv i 
dessa situationer. Det räcker inte med telefonkontakt eller kortare besök med läkare för 
fullgod medicinsk bedömning, vilket sker mellan besöken. Detta har också visat sig vara 
otillräckligt, inte minst under den nuvarande pandemin. Vi vill istället se en läkare som 
kan vara tillgänglig och träffa dessa komplicerade patienter oftare för att kunna göra 
adekvata medicinska bedömningar.  
 
För att förbättra medicinska bedömningar och behandlingar inom Borgholms kommuns 
omsorg och för att undvika att lämna så mycket ansvar till sjuksköterskor vill vi se en 
läkare som enbart jobbar med våra äldre och inte har några andra patienter. Vi föreslår 
att förvaltningen tillsammans med Region Kalmar län arbetar fram ett tillägg till 
Borgholmsmodellen där en läkare som är specialist i allmänmedicin och/eller geriatrik 
enbart jobbar med äldre på våra omsorgsboenden. Hur många äldre det är rimligt att 
en läkare själv kan hantera, placering och liknande frågor ser vi borde kunna lösas i 
samråd mellan regionen och kommunens förvaltning.  
 
Med en ökad läkarnärvaro i omsorgen och som dessutom har mer tid till att fördjupa sig i 
våra äldres situation kommer läkaren ha bättre kännedom om våra omsorgstagares 
åkommor och mediciner. Detta skulle vara ett snabbare sätt att kunna öka den 
medicinska kvaliteten och minska belastningen för våra sjuksköterskor istället för att 
invänta en framtida eventuell ändring av Hälso- och sjukvårdslagen som tillåter 
kommunalt anställda läkare.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:  
  
Att                förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett 

tillägg i Borgholmsmodellen där en läkare enbart jobbar med kommunens 
omsorgstagare.  

 
Borgholm, 2021-03-12 
  
Carl Malgerud (m)    Eddie Forsman 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-15 20   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 20 Dnr 2021/77 KS 
 
Anmälan - Motion (Carl Malgerud M) ”Inför omsorgsläkare i kommunen i 
samverkan med regionen” 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion inkommen 2021-03-12: 

att  förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett 
tillägg i Borgholmsmodellen där en läkare enbart jobbar med kommunens 
omsorgstagare. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Dagens sammanträde 
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-28 129   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 129 Dnr 2020/53 109 KS 
 
Motion (Carl Malgerud M och Marcel van Luijn M) utveckling Köpingsvik 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera 

Soldalens fastighet, samt starta detaljplaneprocessen i enlighet med planpri-
oritering.  

att  starta en utredning om framtida nyttjande av Soldalens byggnader och tomty-
tor. 

att  utreda om delar av den gamla delen av Köpings skola kan iordningställas 
och nyttjas som kontorslokaler.  

att undersöka möjligheterna att flytta lämplig kommunal verksamhet till Köpings-
vik. 

Härutöver föreslås kommunfullmäktige 

att  anse motionen besvarad i och med kommunstyrelsens beslut. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i motion anmäld till kommun-
fullmäktige 2020-04-20: 

att  utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera 
Soldalens fastighet, samt omedelbart starta detaljplaneprocessen.  

att  uppdra åt Tillväxtenheten att snarast starta en utredning om framtida nytt-
jande av Soldalens lokaler och tomtytor. 

att  upprusta gamla delen av Köpings skola för kontorsändamål. 

att uppdra åt kommunchefen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig verk-
samhet till Köpingsvik. 

Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 55 lämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Mer än ett år sedan motionen anmälts har gått och ärendet ska rapporteras till 
fullmäktige för beslut om fortsatt beredning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 140 la informationen till handlingar-
na och uppmanade kommunledningsförvaltningen att fortsätta beredningen av 
ärendet.  

Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 93 la informationen till handlingarna.  

Positivt planbesked för fastigheten Solberga 5:3 gavs 2018-01-25. Detaljplanen 
finns med i den av kommunstyrselsen beslutade planprioriteringen för uppstart un-
der 2021.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 194 föreslår kommunstyrelsen att 
utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera Sol-
dalens fastighet, samt starta detaljplaneprocessen i enlighet med planprioritering; 
att starta en utredning om framtida nyttjande av Soldalens byggnader och tomtytor; 
att utreda om delar av den gamla delen av Köpings skola kan iordningställas och 
nyttjas som kontorslokaler; och att undersöka möjligheterna att flytta lämplig kom-
munal verksamhet till Köpingsvik. Utöver ovanstående föreslås kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i och med kommunstyrel-
sens beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-08.  

Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 93.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 140. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-09. 

Motionen. 

Bedömning 
Intill fastigheten Solberga 5:3, där markägaren önskar utreda möjligheten att plan-
lägga för verksamheter samt bostäder och för vilken beviljat planbesked finns, äger 
kommunen fastigheterna Solberga 5:11 (Soldalen) samt Tings Ene 1:14.  Sam-
mantaget pågår det därmed ett flertal påtagliga förändringar i centrala Köpingsvik 
som föranleder ett behov av planläggning.  

Kommunledningsförvaltningen anser att det är rationellt att genomföra planlägg-
ningen i ett större sammanhang vilket också kan ge samordningsvinster. Eftersom 
flera olika intressenter skulle ingå i ett sådant detaljplanearbete bör det drivas som 
en kommunalt driven detaljplan där planavgifter tas ut i bygglovsskedet.  

Ett lämpligt framtida nyttjande av Soldalens lokaler och tomtytor utreds lämpligen 
inför samt i detaljplanearbetet. Inledningsvis behöver en teknisk besiktning av Sol-
dalen genomföras för att utreda eventuell möjlig framtida användning av befintliga 
lokaler. Detta har kommunledningsförvaltningen skjutit på beroende av pandemin.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har mandat att utfärda planuppdrag, men planpri-
oriteringen beslutas i två gånger per år i kommunstyrelsen. I beslut om prioritering 
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ska kommunens samtliga detaljplaneprojekt viktas mot varandra. Kommunen kan 
bara driva ett visst antal detaljplaner parallellt utifrån tillgängliga resurser vilket in-
nebär att om en detaljplan prioriteras upp kan en annan behöva prioriteras ned. 
Det åligger därmed kommunstyrelsen att vid nästa planprioritering ta ställning till 
hur ett planarbete i Köpingsvik ska prioriteras.   

Angående kontorslokaler i Köpings skola betalar idag utbildningsförvaltningen in-
ternhyra för samtliga kvm som finns på Köping skola. Det finns idag inget utlåtande 
från utbildningsförvaltningen att minska antalet kvadratmeter. Vidare finns det även 
en allmän syn och rekommendation att enbart personal inom utbildning vistas i 
skolmiljöer.  

Kommunledningsförvaltningen ser löpande över behovet av lokaler för att uppnå 
ett effektivt nyttjande av befintliga lokaler. I detta ingår även att lokalisera verksam-
het dit det är som mest lämpligt. 

Konsekvensanalys 
En detaljplan som omfattar ett större område kring Soldalen kräver ett planuppdrag 
från kommunstyrelsens arbetsutskott i vilket planuppdraget för Solberga 5:3 samt 
eventuellt Svenska kyrkans mark lyfts in. Hur ett sådant planuppdrag ska prioriteras 
är kommunstyrelsens beslut att fatta i och med nästa planprioritering.   

Kommunledningsförvaltningen ska genomföra en teknisk besiktning av Soldalen när 
omständigheterna beaktat pandemin så tillåter.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslag till be-
slut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 
Carl Malgerud (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Moderaternas motion om utveckling Köpingsvik från januari 2020 behandlades på 
KS 210928. Motionens intentioner är i förslag till beslut uppfyllt. Vi hade därmed 
hellre sett att motionen bifallits. Det som i huvudsak skiljer förslaget till beslut från 
motionen är att-sats 3 inte tydligt säger att Köpings skolas gamla del ska utredas för 
kontorsändamål. Vi yrkar bifall till förslag till beslut då vi anser att innehållet är vikti-
gare än prestigen. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Tillväxtchefen 
Plansamordnaren 
Fastighetschefen 
______________
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§ 194 Dnr 2020/53 109 KS 
 
Motion (Carl Malgerud M och Marcel van Luijn M) utveckling Köpingsvik 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera 

Soldalens fastighet, samt starta detaljplaneprocessen i enlighet med planpri-
oritering.  

att  ge uppdrag till kommunstyrelsen att starta en utredning om framtida nyttjan-
de av Soldalens byggnader och tomtytor. 

att  ge uppdrag till kommunstyrelsen att utreda om delar av den gamla delen av 
Köpings skola kan iordningställas och nyttjas som kontorslokaler.  

att ge uppdrag till kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig 
kommunal verksamhet till Köpingsvik. 

Härutöver föreslås kommunfullmäktige 

att  anse motionen besvarad i och med kommunstyrelsens beslut. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i motion anmäld till kommun-
fullmäktige 2020-04-20: 

att  utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera 
Soldalens fastighet, samt omedelbart starta detaljplaneprocessen.  

att  uppdra åt Tillväxtenheten att snarast starta en utredning om framtida nytt-
jande av Soldalens lokaler och tomtytor. 

att  upprusta gamla delen av Köpings skola för kontorsändamål. 

att uppdra åt kommunchefen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig verk-
samhet till Köpingsvik. 

Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 55 lämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Mer än ett år sedan motionen anmälts har gått och ärendet ska rapporteras till 
fullmäktige för beslut om fortsatt beredning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 140 la informationen till handlingar-
na och uppmanade kommunledningsförvaltningen att fortsätta beredningen av 
ärendet.  

Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 93 la informationen till handlingarna.  

Positivt planbesked för fastigheten Solberga 5:3 gavs 2018-01-25. Detaljplanen 
finns med i den av kommunstyrselsen beslutade planprioriteringen för uppstart un-
der 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-08.  

Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 93.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 140. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-09. 

Motionen. 

Bedömning 
Intill fastigheten Solberga 5:3, där markägaren önskar utreda möjligheten att plan-
lägga för verksamheter samt bostäder och för vilken beviljat planbesked finns, äger 
kommunen fastigheterna Solberga 5:11 (Soldalen) samt Tings Ene 1:14.  Sam-
mantaget pågår det därmed ett flertal påtagliga förändringar i centrala Köpingsvik 
som föranleder ett behov av planläggning.  

Kommunledningsförvaltningen anser att det är rationellt att genomföra planlägg-
ningen i ett större sammanhang vilket också kan ge samordningsvinster. Eftersom 
flera olika intressenter skulle ingå i ett sådant detaljplanearbete bör det drivas som 
en kommunalt driven detaljplan där planavgifter tas ut i bygglovsskedet.  

Ett lämpligt framtida nyttjande av Soldalens lokaler och tomtytor utreds lämpligen 
inför samt i detaljplanearbetet. Inledningsvis behöver en teknisk besiktning av Sol-
dalen genomföras för att utreda eventuell möjlig framtida användning av befintliga 
lokaler. Detta har kommunledningsförvaltningen skjutit på beroende av pandemin.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har mandat att utfärda planuppdrag, men planpri-
oriteringen beslutas i två gånger per år i kommunstyrelsen. I beslut om prioritering 
ska kommunens samtliga detaljplaneprojekt viktas mot varandra. Kommunen kan 
bara driva ett visst antal detaljplaner parallellt utifrån tillgängliga resurser vilket in-
nebär att om en detaljplan prioriteras upp kan en annan behöva prioriteras ned. 
Det åligger därmed kommunstyrelsen att vid nästa planprioritering ta ställning till 
hur ett planarbete i Köpingsvik ska prioriteras.   

Angående kontorslokaler i Köpings skola betalar idag utbildningsförvaltningen in-
ternhyra för samtliga kvm som finns på Köping skola. Det finns idag inget utlåtande 
från utbildningsförvaltningen att minska antalet kvadratmeter. Vidare finns det även 
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en allmän syn och rekommendation att enbart personal inom utbildning vistas i 
skolmiljöer.  

Kommunledningsförvaltningen ser löpande över behovet av lokaler för att uppnå 
ett effektivt nyttjande av befintliga lokaler. I detta ingår även att lokalisera verksam-
het dit det är som mest lämpligt. 

Konsekvensanalys 
En detaljplan som omfattar ett större område kring Soldalen kräver ett planuppdrag 
från kommunstyrelsens arbetsutskott i vilket planuppdraget för Solberga 5:3 samt 
eventuellt Svenska kyrkans mark lyfts in. Hur ett sådant planuppdrag ska prioriteras 
är kommunstyrelsens beslut att fatta i och med nästa planprioritering.   

Kommunledningsförvaltningen ska genomföra en teknisk besiktning av Soldalen när 
omständigheterna beaktat pandemin så tillåter.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (3) 
2021-09-08 2020/53 109 
     

 
Handläggare 
Leon Hansson 
Samhällsplanerare 

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 - Motion (Carl Malgerud M och Marcel van Luijn M) ut-
veckling Köpingsvik 

Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
att  utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera 

Soldalens fastighet, samt starta detaljplaneprocessen i enlighet med planprio-
ritering.  

att  ge uppdrag till kommunstyrelsen att starta en utredning om framtida nyttjande 
av Soldalens byggnader och tomtytor. 

att  ge uppdrag till kommunstyrelsen att utreda om delar av den gamla delen av 
Köpings skola kan iordningställas och nyttjas som kontorlokaler.  

att ge uppdrag till kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig 
kommunal verksamhet till Köpingsvik. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i motion anmäld till kommun 
fullmäktige 2020-04-20: 

att  utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera 
Soldalens fastighet, samt omedelbart starta detaljplaneprocessen.  

att  uppdra åt Tillväxtenheten att snarast starta en utredning om framtida nytt-jan-
de av Soldalens lokaler och tomtytor. 

att  upprusta gamla delen av Köpings skola för kontorsändamål. 

att uppdra åt kommunchefen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig verk-
samhet till Köpingsvik. 

Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 55 lämnade motionen till kommunstyrelsens för 
beredning. 

Mer än ett år sedan motionen anmälts har gått och ärendet ska rapporteras till full-
mäktige för beslut om fortsatt beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 140 la informationen till handlingarna 
och uppmanade kommunledningsförvaltningen att fortsätta beredningen av ärendet.  

Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 93 la informationen till handlingarna.  
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Positivt planbesked för fastigheten Solberga 5:3 gavs 2018-01-25. Detaljplanen 
finns med i den av kommunstyrselsen beslutade planprioriteringen för uppstart un-
der 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-08.  
Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 93.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 140. 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-09. 
Motionen. 

Bedömning 
Intill fastigheten Solberga 5:3, där markägaren önskar utreda möjligheten att plan-
lägga för verksamheter samt bostäder och för vilken beviljat planbesked finns, äger 
kommunen fastigheterna Solberga 5:11 (Soldalen) samt Tings Ene 1:14.  Samman-
taget pågår det därmed ett flertal påtagliga förändringar i centrala Köpingsvik som 
föranleder ett behov av planläggning.  

Kommunledningsförvaltningen anser att det är rationellt att genomföra planlägg-
ningen i ett större sammanhang vilket också kan ge samordningsvinster. Eftersom 
flera olika intressenter skulle ingå i ett sådant detaljplanearbete bör det drivas som 
ett kommunalt driven detaljplan där planavgifter tas ut i bygglovsskedet.  

Ett lämpligt framtida nyttjande av Soldalens lokaler och tomtytor utreds lämpligen in-
för samt i detaljplanearbetet. Inledningsvis behöver en teknisk besiktning av Solda-
len genomföras för att utreda eventuell möjlig framtida användning av befintliga lo-
kaler. Detta har kommunledningsförvaltningen skjutit på beroende av pandemin.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har mandat att utfärda planuppdrag, men planprio-
riteringen beslutas i två gånger per år i kommunstyrelsen. I beslut om prioritering 
ska kommunens samtliga detaljplaneprojekt viktas mot varandra. Kommunen kan 
bara driva ett visst antal detaljplaner parallellt utifrån tillgängliga resurser vilket inne-
bär att om en detaljplan prioriteras upp kan en annan behöva prioriteras ned. Det 
åligger därmed kommunstyrelsen att vid nästa planprioritering ta ställning till hur ett 
planarbete i Köpingsvik ska prioriteras.   

Angående kontorslokaler i Köpings skola betalar idag utbildningsförvaltningen in-
ternhyra för samtliga kvm som finns på Köping skola. Det finns idag inget utlåtande 
från utbildningsförvaltningen att minska antalet kvm. Vidare finns det även en allmän 
syn och rekommendation att enbart personal inom utbildning vistas i skolmiljöer.  

Kommunledningsförvaltningen ser löpande över behovet av lokaler för att uppnå ett 
effektivt nyttjande av befintliga lokaler. I detta ingår även att lokalisera verksamhet 
dit det är som mest lämpligt. 
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Konsekvensanalys 
En detaljplan som omfattar ett större område kring Soldalen kräver ett planuppdrag 
från kommunstyrelsens arbetsutskott i vilket planuppdraget för Solberga 5:3 samt 
eventuellt Svenska kyrkans mark lyfts in. Hur ett sådant planuppdrag ska prioriteras 
är kommunstyrelsen beslut att fatta i och med nästa planprioritering.   

Kommunledningsförvaltningen ska genomföra en teknisk besiktning av Soldalen när 
omständigheterna beaktat pandemin så tillåter.  

 
  
 
Anders Magnusson Leon Hansson 
Tillväxtchef Samhällsplanerare 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande
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MOTION TILL BORGHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Skapa förutsättningar för Köpingsviks utveckling 

 

Bakgrund 

Köpingsviks tätort är en viktig motor i Borgholms kommun och har stor 

potential för kommunens framtida utveckling. Besöksnäringen och handeln har 

de senaste åren investerat stort i sina verksamheter. Ideella krafter har skapat 

förbättringar i den offentliga miljön, vilket bidrar till ortens attraktionskraft. 

 

Hemtjänsten har nu centraliserats till Borgholm och även Soldalens särskilda 

boendeplatser ska ersättas med nybyggnation i Borgholm. Vi ser ett behov av 

att behålla arbetstillfällen i Köpingsviks tätort samt skapa nya. 

 

Den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik ger dessa 

utvecklingsmöjligheter. Därför krävs det detaljplanering av centralt belägen 

mark. Ett positivt planbesked beviljades 2018-01-25 för Solberga 5:3 (gamla 

bensinmacken). Sedan dess har önskemål framförts om att utvidga området. 

 

Utöver redan beslutade åtgärder, såsom en ny Klintabrygga (våren 2020) och 

upprustning av lekplatsen vid Kyrkallén, krävs det även en långsiktig plan för 

Köpings skola (som idag har vakanta lokaler och ett vikande elevunderlag) och 

Soldalens fastighet. 

 

Förslaget 

För att skapa möjligheter till fortsatt utveckling vill Moderaterna att erforderligt 

planeringsarbete sätts igång snarast. Vi vill att Borgholms kommun visar 

framtidstro och skapar rätt förutsättningar för Köpingsviks utveckling. 

 

Vi föreslår därför 

 

Att utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att 

inkludera Soldalens fastighet, samt omedelbart starta 

detaljplaneprocessen 

 

Att uppdra åt Tillväxtenheten att snarast starta en utredning om framtida 

nyttjande av Soldalens lokaler och tomtytor 

 

Att upprusta gamla delen av Köpings skola för kontorsändamål 

 

Att uppdra åt kommunchefen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig 

verksamhet till Köpingsvik 

 

Köpingsvik 25 februari 2020  Carl Malgerud 

Marcel van Luijn 
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§ 55 Dnr 2020/53 109 KS 
 
Anmälan av motion (Carl Malgerud M och Marcel van Luijn M) utveck-
ling Kopingsvik 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i motion inkommen 2020-02-25 

att  utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera 
Soldalens fastighet, samt omedelbart starta detaljplaneprocessen. 

att  uppdra åt Tillväxtenheten att snarast starta en utredning om framtida nyttande 
av Soldalens lokaler och tomtytor. 

att  upprusta gamla delen av Köpings skola för kontorsändamål. 

att uppdra åt kommunchefen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig verk-
samhet till Köpingsvik. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Bedömning 
Presidiet bedömer att motionen ska lämnas till kommunstyrelsens för beredning. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
______________
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§ 115 Dnr 2020/202 109 KS 
 
Motion (Marwin Johansson KD med flera) - Inrätta en väntjänst för att 
bryta ofrivillig ensamhet hos äldre i Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att  anse motionen besvarad med hänvisning till tidigare uppdrag till kommunsty-

relsen, fullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166.  

att  kommunstyrelsen vidare föreslår att fullmäktige inom ett halvår får en redo-
visning från socialnämnden och kommunstyrelsens gällande inrättandet av 
äldrekonsulent, och därmed också genomförandet av tidigare fullmäktigebe-
slut 2019-08-19 § 166. 

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i 
motion inkommen 2020-11-06: 

att Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”.  

att i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Socialnämnden 2021-06-23  § 64 beslutade att återföra motionen till kommunfull-
mäktige då det finns ett tidigare uppdrag till kommunstyrelsen, se beslut 2019-08-
19, § 166, Dnr 2016/243-080 KS. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 156 föreslår kommunstyrelsen att 
förslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till tidigare 
uppdrag till kommunstyrelsen, fullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 156. 
Socialnämnden 2021-06-23 § 64. 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2021-06-29. 
Motion (Marwin Johansson KD med flera) - Inrätta en väntjänst för att bryta ofrivillig 
ensamhet hos äldre i Borgholms kommun. 
Kommunfullmäktige 2020-11-16 § 175. 

Bedömning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-19 § 166, i samband med behandlingen av 
slutrapporten av beredningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”, att uppdra till Kom-
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 115   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

munstyrelsen att tillsätta ”en tjänst som äldrekonsulent med bland annat dessa upp-
gifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, taxor 
och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera individuella val; skapa 
meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap genom samordning med för-
eningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; omvärldsbevakning; uppsökande verksam-
het.”   

Därmed kan konstateras att kommunstyrelsen redan har frågan att inrätta en tjänst 
som äldrekonsulent. En tjänst som bland annat kan innefatta uppgifter i enlighet 
med motionens intention. 

För att driva frågan framåt har socialnämnden föreslagit att kommunstyrelsens ar-
betsutskott ska inleda en dialog med socialnämndens arbetsutskott om tjänstens in-
nehåll och roll i den kommunala organisationen. 

Dialogen är viktig då det är sannolikt att tjänstens arbetsområde i stort kommer att 
sammanfalla med socialnämndens ansvarsområde.  

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till 
beslut med följande tillägg: 

att kommunstyrelsen vidare föreslår att fullmäktige inom ett halvår får en redovisning 
från socialnämnden och kommunstyrelsens gällande inrättandet av äldrekonsulent, 
och därmed också genomförandet av tidigare fullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166. 

Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall Marwin Johanssons förslag till beslut.  

Ordförande lyfter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Marwin 
Johanssons tilläggsyrkande som huvudförslag. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________ 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 156   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 156 Dnr 2020/202 109 KS 
 
Motion (Marwin Johansson KD med flera) - Inrätta en väntjänst för att 
bryta ofrivillig ensamhet hos äldre i Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anse motionen besvarad med hänvisning till tidigare uppdrag till kommunsty-

relsen, fullmäktigebeslut beslut 2019-08-19 § 166.  

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i 
motion inkommen 2020-11-06: 

att Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”.  

att i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Socialnämnden 2021-06-23  § 64 beslutade att återföra motionen till kommunfull-
mäktige då det finns ett tidigare uppdrag till kommunstyrelsen, se beslut 2019-08-
19, § 166, Dnr 2016/243-080 KS. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-06-23 § 64. 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2021-06-29. 
Motion (Marwin Johansson KD med flera) - Inrätta en väntjänst för att bryta ofrivillig 
ensamhet hos äldre i Borgholms kommun. 
Kommunfullmäktige 2020-11-16 § 175. 

Bedömning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-19 § 166, i samband med behandlingen av 
slutrapporten av beredningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”, att uppdra till Kom-
munstyrelsen att tillsätta ”en tjänst som äldrekonsulent med bland annat dessa upp-
gifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, taxor 
och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera individuella val; skapa 
meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap genom samordning med för-
eningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; omvärldsbevakning; uppsökande verksam-
het.”   
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 156   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Därmed kan konstateras att kommunstyrelsen redan har frågan att inrätta en tjänst 
som äldrekonsulent. En tjänst som bland annat kan innefatta uppgifter i enlighet 
med motionens intention. 

För att driva frågan framåt har socialnämnden föreslagit att kommunstyrelsens ar-
betsutskott ska inleda en dialog med socialnämndens arbetsutskott om tjänstens in-
nehåll och roll i den kommunala organisationen. 

Dialogen är viktig då det är sannolikt att tjänsten arbetsområde i stort kommer att 
sammanfalla med socialnämndens ansvarsområde.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredningen 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-23 64   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 64 Dnr 2020/100 704 SN 
 
Motion – inrätta en väntjänst för att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre i 
Borgholms kommun.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  återföra motionen till kommunfullmäktige då det finns ett tidigare uppdrag till 

kommunstyrelsen, se beslut 2019-08-19, § 166, Dnr 2016/243-080 KS.  

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i 
motion inkommen 2020-11-06: 

att Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
     som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”.  

att i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Jo-
hansson (FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) 

Bedömning 
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 166/2019, i samband med behandlingen 
av slutrapporten av beredningen ”Sveriges bästa äldreomsorg” att uppdra till 
Kommunstyrelsen att tillsätta ” en tjänst som äldrekonsulent med bland annat 
dessa uppgifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kom-
munala tjänster, taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; pla-
nera individuella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social ge-
menskap genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; 
omvärldsbevakning; uppsökande verksamhet.”   
Därmed kan konstateras att kommunstyrelsen redan har frågan att inrätta en 
tjänst som äldrekonsulent. En tjänst som bland annat kan innefatta uppgifter i 
enlighet med motionens intention.  
För att driva frågan framåt bör kommunstyrelsens arbetsutskott inleda en dia-
log med socialnämndens arbetsutskott om tjänstens innehåll och roll i den 
kommunala organisationen.  
Dialogen är viktig då det är sannolikt att tjänsten arbetsområde i stort kom-
mer att sammanfalla med socialnämndens ansvarsområde.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2021-04-23 2020/100 704 
   2021.260 

 
Handläggare 
Maria Svanborg 
Verksamhetschef ÄO/HSV 

Ert datum Er beteckning 
  

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

Till Socialnämnden 
 

 
Svar på motion; att inrätta en väntjänst. 

Förslag till beslut  
 
att  återföra motionen till kommunfullmäktige då det finns ett tidigare uppdrag till 

kommunstyrelsen, se beslut 2019-08-19, § 166, Dnr 2016/243-080 KS.  

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson (FÖL), 
Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 
inkommen 2020-11-06: 

att Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”  

att i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Beslutsunderlag 
Här ska beslutsunderlaget till beslutet in med dokumenttitel och datum och punkt. 

Bedömning 
I godkännande av slutrapporten, Sveriges bästa äldreomsorg punkt 9 är följande 
beslutat: 
att  uppdra till kommunstyrelsen  
 att  tillsätta en tjänst som äldrekonsulent med bland annat dessa uppgifter: 
  Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, 
  taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera indivi-
  duella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap 
  genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; om-
  världsbevakning; uppsökande verksamhet. Rollen bör ligga under 
  kommunledningen och riktas mot medborgarna i allmänhet. 

Konsekvensanalys 
I denna ruta ska du som handläggare beskriva konsekvenserna av att fatta beslut en-
ligt förslaget och/eller av att inte fatta det förslagna beslutet. 

Om beslutet kräver finansiering ska här också konsekvenserna för berörd budgetpost 
beskrivas. 

Om konsekvenserna av att fatta beslut enligt förslaget och/eller av att inte fatta det 
förslagna beslutet på något vis kan komma att påverka barn ska en beskrivning av de 
konsekvenserna skrivas här. 
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    2 (2)

 
  
 
Chefens namn. Maria Svanborg 
Chefens titel. Verksamhetschef ÄO/HSV 
 
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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MOTION – INRÄTTA EN VÄNTJÄNST FÖR ATT BRYTA OFRIVILLIG ENSAMHET 
HOS ÄLDRE I BORGHOLMS KOMMUN 

Ensamheten är ett stort och snabbt växande samhällsproblem i dagens Sverige. 
Coronapandemin har satt fokus på den stora andelen äldre som upplever 
ofrivillig ensamhet och isolering. Enligt SCB:s senaste mätning innan Corona 
pandemin uppgav var tredje person över 85 år att de kände sig ensamma och 
var sjätte var socialt isolerad. Forskning visar att ensamhet medför stora 
hälsorisker för hjärtinfarkt, stroke och demens. Hög grad av isolering leder till 
nästan 50 procents högre sannolikhet att dö i förtid.  

Borgholms kommun har en hög andel äldre och många känner ofrivillig 
ensamhet i sina hem både på landsbygden och i tätorterna. Det är inte alla som 
vill och kan engagera sig i olika föreningar eller komma ut från sitt hem.  

I flera kommuner så har man utvecklat en frivilligverksamhet med en tjänst 
som kallas för frivilligsamordnare. I äldreberedningen ”Sveriges bästa 
äldreomsorg” som genomförts i Borgholms kommun ingår ett förslag om att 
inrätta en tjänst som äldrekonsulent. Denna tjänst kan kombineras med att 
också vara en frivilligsamordnare som ansvarar för en verksamhet för att bryta 
ensamhet hos äldre tillsammans med andra aktörer och frivilliga i kommunen. 
För att inte förväxlas med anhörigkonsulent föreslår vi att tjänsten byter namn 
till äldrelots som är ett vedertaget namn i flera andra kommuner. 

Det finns också behov av att ha någon oberoende att vända sig till när 
omsorgstagare och anhöriga vill framföra synpunkter eller klagomål och denna 
funktion borde också ingå i tjänsten. 

Att vara medmänniska och göra frivilliga insatser ger livet en meningsfullhet 
och glädje. Idag finns det flera föreningar och aktörer som redan är involverade 
i att bryta ensamheten hos äldre. Men det behövs också frivilliga som kan gå 
hem till de äldre i det ordinära boendet samt i det särskilda boendet och vara 
med att bryta deras ensamhet och otrygghet. Det viktigaste är för den enskilde 
att få samtala och göra aktiviteter utifrån var och ens önskemål. Trots att det är 
restriktioner under dessa Corona tider så finns det möjligheter att på olika sätt 
hålla kontakt.  

Denna frivilliga verksamhet / Väntjänst behöver en samordnare från 
kommunen för att den ska utvecklas och fungera i längden. 
Frivilligsamordnarens uppgift ska bli att vara spindeln i nätet mellan kommun-
kyrka-föreningar-privatpersoner.  I förlängningen kan en samordnad 
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frivilligverksamhet utökas med områden som psykisk ohälsa, ungdomar och 
invandrare. 

Därför yrkar vi att: 

 Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent 
(äldrelots) som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa 
äldreomsorg”  

 I tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

 

 

Kristdemokraterna  Marwin Johansson  

                                         Annette Gren Johansson  

Framtid Öland               Torbjörn Johansson 

                                         Annette Hemlin 

Moderaterna                 Carl Malgerud 

                                          Marcel van Luijn 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-11-16 175   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 175 Dnr 2020/202 KS 
 
Anmälan: Motion - Väntjänst 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning 

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i 
motion inkommen 2020-11-06: 

att  Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”  

att  i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Dagens sammanträde 
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-28 128   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 128 Dnr 2020/233 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP)- Förslag att kommunen ska söka erforderligt 
tillstånd för kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att 
kunna beivra och förebygga brottslighet på torget i Borgholm 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  avslå motionen om att kommunen ska söka erforderligt tillstånd för att bedri-

va kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att kunna beivra brott 
och förebygga brottslighet på torget i Borgholm. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har inkommit med en motion i syfte att kommunen ska söka erfor-
derligt tillstånd för att bedriva kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte 
att kunna beivra brott och förebygga brottslighet på torget i Borgholm. Motionen 
behandlades av kommunfullmäktige 2021-02-15 § 7. Kommunfullmäktige besluta-
de att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13 § 85 föreslår kommunstyrelsen före-
slå kommunfullmäktige att avslå motionen om att kommunen ska söka erforderligt 
tillstånd för att bed-riva kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att 
kunna beivra brott och förebygga brottslighet på torget i Borgholm. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13 § 85. 

Motionen. 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-09. 

Bedömning 
Tillstånd till kameraövervakning ska sökas i enlighet med kamerabevakningslagen 
(2018:1200). Enligt kamerabevakningslagen ska även EU:s dataskyddsförordning 
och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-
ordning samt föreskrifter till denna lag beaktas vid ansökan om kameraövervak-
ning. Dataskyddsförordningen avser att skydda den personliga integriteten. Skyd-
det för den personliga integriteten beträffande ansiktsigenkänning är mycket högt. 
För barn är skyddet ännu högre än för vuxna. 

För att kunna göra en ansökan krävs omfattande teknisk information om den ut-
rustning som ska användas, inklusive hur den sparade filmen lagras, vilket ger en 
uppskattad kostnad av minst 100 000 kronor. För en kommun som ska göra en ny 
personuppgiftsbehandling som omfattar känsliga personuppgifter, dit film där ansik-
ten kan identifieras räknas, krävs först en utredning som styrker att värdet av be-
handlingen väger tyngre än den personliga integriteten. Att göra en sådan utred-
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-28 128   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

ning kostar inklusive konsultkostnader minst 150 000 kronor. Utredningen ska god-
kännas av Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Dataskyddsinspektionen). Det 
medför att redan att göra en ansökan kostar mera än de objekt som hittills varit 
drabbade av skadegörelse på torget. 

Att få tillstånd till kameraövervakning av torget, en plats där många människor in-
klusive barn vistas, är knappast möjligt. Två bränder som orsakat skador för 20 
000-30 000 kronor ska ställas mot att kommuner fått vite upp till 500 000 kronor för 
kränkning av personlig integritet med ansiktsigenkänning av minderårig. Det skulle 
möjligen gå att få tillstånd till övervakning av utsatta objekt om kameran endast 
fångade objektet under den kortare tid som objektet finns på torget. Inte heller det 
är sannolikt givet värdet av skadegörelsen samt att det hittills bara inträffat två 
gånger.  

Konsekvensanalys 
Även om det mot förmodan skulle gå att få tillstånd för begränsad kameraövervak-
ning av enskilda objekt på torget under vissa tider skulle kostnaderna inte motsvara 
nyttan givet de krav som ställs. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Lars Ljung (S), Carl Malgerud (M) och Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommun-
styrelsens arbetsutskott förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-13 85   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 85 Dnr 2020/233 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - Förslag att kommunen ska söka erforderligt 
tillstånd för kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att 
kunna beivra och förebygga brottslighet på torget i Borgholm 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige  
att  avslå motionen om att kommunen ska söka erforderligt tillstånd för att bedri-

va kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att kunna beivra brott 
och förebygga brottslighet på torget i Borgholm. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har inkommit med en motion i syfte att kommunen ska söka erfor-
derligt tillstånd för att bedriva kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte 
att kunna beivra brott och förebygga brottslighet på torget i Borgholm. Motionen 
behandlades av kommunfullmäktige 2021-02-15 § 7. Kommunfullmäktige besluta-
de att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-09. 

Bedömning 
Tillstånd till kameraövervakning ska sökas i enlighet med kamerabevakningslagen 
(2018:1200). Enligt kamerabevakningslagen ska även EU:s dataskyddsförordning 
och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-
ordning samt föreskrifter till denna lag beaktas vid ansökan om kameraövervak-
ning. Dataskyddsförordningen avser att skydda den personliga integriteten. Skyd-
det för den personliga integriteten beträffande ansiktsigenkänning är mycket högt. 
För barn är skyddet ännu högre än för vuxna. 

För att kunna göra en ansökan krävs omfattande teknisk information om den ut-
rustning som ska användas, inklusive hur den sparade filmen lagras, vilket ger en 
uppskattad kostnad av minst 100 000 kronor. För en kommun som ska göra en ny 
personuppgiftsbehandling som omfattar känsliga personuppgifter, dit film där ansik-
ten kan identifieras räknas, krävs först en utredning som styrker att värdet av be-
handlingen väger tyngre än den personliga integriteten. Att göra en sådan utred-
ning kostar inklusive konsultkostnader minst 150 000 kronor. Utredningen ska god-
kännas av Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Dataskyddsinspektionen). Det 
medför att redan att göra en ansökan kostar mera än de objekt som hittills varit 
drabbade av skadegörelse på torget. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-13 85   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Att få tillstånd till kameraövervakning av torget, en plats där många människor in-
klusive barn vistas, är knappast möjligt. Två bränder som orsakat skador för 20 
000-30 000 kronor ska ställas mot att kommuner fått vite upp till 500 000 kronor för 
kränkning av personlig integritet med ansiktsigenkänning av minderårig. Det skulle 
möjligen gå att få tillstånd till övervakning av utsatta objekt om kameran endast 
fångade objektet under den kortare tid som objektet finns på torget. Inte heller det 
är sannolikt givet värdet av skadegörelsen samt att det hittills bara inträffat två 
gånger.  

Konsekvensanalys 
Även om det mot förmodan skulle gå att få tillstånd för begränsad kameraövervak-
ning av enskilda objekt på torget under vissa tider skulle kostnaderna inte motsvara 
nyttan givet de krav som ställs. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för avgörande 
Motionären 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2021-02-26 2020/233 109 
     

 
Handläggare 
Linda Hedlund 
Utvecklingsstrateg 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-884 10  Linda.Hedlund@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Tillstånd till kameraövervakning på torget i Borgholm 

Förslag till beslut  
 
att  avslå motionen om att kommunen ska söka erforderligt tillstånd för att bedriva 

kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att kunna beivra brott och 
förebygga brottslighet på torget i Borgholm. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har inkommit med en motion i syfte att kommunen ska söka erfor-
derligt tillstånd för att bedriva kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att 
kunna beivra brott och förebygga brottslighet på torget i Borgholm. Motionen be-
handlades av kommunfullmäktige 2021-02-15 § 7. Kommunfullmäktige beslutade att 
lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 
Motion (Per Lublin ÖP) med förslag om att kommunen ska söka erforderligt tillstånd 
för att bedriva kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att kunna beivra 
brott och förebygga brottslighet på torget i Borgholm 2020-12-30  

Bedömning 
Tillstånd till kameraövervakning ska sökas i enlighet med kamerabevakningslagen 
(2018:1200). Enligt kamerabevakningslagen ska även EU:s dataskyddsförordning 
och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-
ordning samt föreskrifter till denna lag beaktas vid ansökan om kameraövervakning. 
Dataskyddsförordningen avser att skydda den personliga integriteten. Skyddet för 
den personliga integriteten beträffande ansiktsigenkänning är mycket högt. För barn 
är skyddet ännu högre än för vuxna. 
För att kunna göra en ansökan krävs omfattande teknisk information om den utrust-
ning som ska användas, inklusive hur den sparade filmen lagras, vilket ger en upp-
skattad kostnad av minst 100 000 kronor. För en kommun som ska göra en ny per-
sonuppgiftsbehandling som omfattar känsliga personuppgifter, dit film där ansikten 
kan identifieras räknas, krävs först en utredning som styrker att värdet av behand-
lingen väger tyngre än den personliga integriteten. Att göra en sådan utredning be-
räknas kosta, inklusive konsultkostnader, minst 150 000 kronor. Utredningen ska 
godkännas av Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Dataskyddsinspektionen). Det 
medför att redan att göra en ansökan kostar mer än de objekt som hittills varit drab-
bade av skadegörelse på torget. 
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    2 (2)

Att få tillstånd till kameraövervakning av torget, en plats där många människor inklu-
sive barn vistas, är knappast möjligt. Två bränder som orsakat skador för 20 000-
30 000 kronor ska ställas mot att kommuner fått vite upp till 500 000 kronor för 
kränkning av personlig integritet med ansiktsigenkänning av minderårig. Det skulle 
möjligen gå att få tillstånd till övervakning av utsatta objekt om kameran endast 
fångade objektet under den kortare tid som objektet finns på torget. Inte heller det är 
sannolikt givet värdet av skadegörelsen samt att det hittills bara inträffat två gånger.  

Konsekvensanalys 
Även om det mot förmodan skulle gå att få tillstånd för begränsad kameraövervak-
ning av enskilda objekt på torget under vissa tider skulle kostnaderna inte motsvara 
nyttan givet de krav som ställs. 

 
  
 
Jens Odevall Linda Hedlund 
Kommunchef Utvecklingsstrateg 
 
Beslutet skickas till 
Motionären
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Wed, 30 Dec 2020 15:26:43 +0100
To:                                      Borgholms Kommun;Eva-Lena Israelsson;Jonatan Wassberg
Cc:                                      Redaktionen Ölandsbladet;oland@barometern.se
Subject:                             MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
    
Efter att okända gärningsmän (en eller flera) natten till Annandag jul anlagt brand på torget i 
Borgholm och bränt ner den stora jultomten som var gjord av halmbalar - vilket kunnat få 
ödesdigra konsekvenser ifall branden spritt sig till bilar och närliggande bostadshus - så har jag 
kommit till insikt om att kommunens utomhuswebbkameror vid torget inte spelar in det som 
händer utan endast ”strimar” ut bilderna på nätet till dem som händelsevis råkar titta just då. Man 
kan alltså inte efteråt med hjälp av kommunens webbkameror se vem eller vilka det var som 
brände ner halmtomten på torget natten till Annandag jul, vilket lett till att eventuell 
polisutredning redan har lagts ned.
   
Man kan fråga sig vad som är vitsen med webbkamerorna om man man inte i efterhand ska 
kunna se vad hänt på en plats när ett brott har begåtts där. 
   
Det naturliga vore att utomhuswebbkamerorna fortlöpande spelar in och att det inspelade 
materialet sparas under en viss tid för att kunna komma till nytta vid en eventuell brottsutredning. 
Under sådana förutsättningar skulle ju webbkameror kunna bidra till att skapa trygghet för 
medborgarna.
   
Har fått en förklaring från en kommunal chefstjänsteman att det skulle vara olagligt att utan 
tillstånd regelmässigt filma människor på allmän plats.
   
Efter närmare koll av senaste lagstiftning på området finner jag dock att lagen faktiskt medger 
kommun att efter tillstånd göra sådana inspelningar på brottsutsatta platser för att förebygga 
brottslighet av viss typ (där anlagda bränder ingår). Tillstånd skall under dom förutsättningarna 
ges. Svårare än så är det inte.
   
Då torget under innevarande år inte mindre än två gånger drabbats av anlagda bränder (först 
påsktuppen Borge) och sedan halmtomten nu under natten till Annandag jul, så uppfyller nu 
torget enligt lagkommentarerna vad som behövs för att kunna kallas brottsutsatt plats.
    
Redan tydliga skyltar som talar om att torget är kameraövervakat skulle få en brottsförebyggande 
effekt. Denna effekt skulle förstärkas av vetskapen att kamerorna filmar och att det filmade 
materialet sparas under en viss tid.
   
Föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att vår kommun ska söka erforderligt tillstånd för 
kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att kunna beivra och förebygga brottslighet 
på torget i Borgholm.
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Borgholm den 30/12 2020 

Per Lublin
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Mon, 19 Apr 2021 15:49:31 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Jonatan Wassberg;Eva-Lena Israelsson;Eva-Lena Israelsson
Cc:                                      Redaktionen Ölandsbladet;oland@barometern.se;Maria Alåsen
Subject:                             Till kommunfullmäktige

Ny motion till kommunfullmäktige
  
Har efter två pyromandåd på torget av okända gärningsmän under 
bara ett år lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag 
att kommunen ansöker om tillstånd för videoinspelning från 
webbkameror på torget i Borgholm i brottsuppklarande och 
brottsförebyggande syfte. Detta har ännu inte lett till någon ansökan.
  
Istället har jag i Ölandsbladet kunnat läsa om ett synnerligen korkat 
tjänstemannautlåtande i ärendet från en så kallad kommunchef som 
gripet ur luften påstår att en sådan kamerautrustning skulle kosta 100 
000 kr och att det därtill skulle behövas en ”utredning” för 150 000 
kronor. Det skulle därför enligt samme kommunchef vara ”för dyrt” 
med videoinspelad kameraövervakning på torget.
  
Till saken hör att samme kommunchef uppbär en årslön på över en 
miljon kronor från kommunen, som därtill får betala sociala 
kostnader för honom för närmare 400 000. Totalt således närmare 
1,4 miljoner som kommunens skattebetalare får punga ut med till 
denna ende person. Och detta inte som engångskostnad utan varje 
år! 
  
Har därför ställt frågan om inte kostnaden för kommunchefen är för 
dyr. En av mina ”följare” har då kommit med den briljanta ide’n att 
minska kommunchefens lön och använda dom pengarna till inköp av 
kamerautrustning, vilket jag lovat att föra vidare.
  
Så jag föreslår därför
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 att kommunfullmäktige beslutar om en symbolisk minskning av 
kommunchefens lön för täckande av alla kostnader för lämplig 
videoinspelad kameraövervakning av torget.
  
Det kan tilläggas att en webbkamera för utomhusbruk med lämplig 
inspelnings- och lagringsfunktion går att köpa hos Elgiganten för 
runt en tusenlapp. Det kan behövas några stycken för full täckning 
av alla vinklar och vrår.
  
Och beträffande utredningen för 150 000 kronor? Vad då för 
”utredning”. Genomläsning av bruksanvisningen?
Kan man ju undra.
Borgholm den 19/4 2021
Per Lublin
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 114   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 114 Dnr 2020/187 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - Uppdra socialnämnden överväga och ges möj-
lighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  anse motionen besvarad.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 

att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges 
möjlighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygghetslar-
men funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan 
gå till fler än för närvarande. 

Socialnämnden 2021-06-23  § 63 föreslår att kommunfullmäktige besluta förklarar 
motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 155 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 155. 

Socialnämnden 2021-06-23  § 63. 

Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2021-06-29. 

Motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga och ges möjlighet att 
införskaffa ny teknik för trygghetslarm. 

Kommunfullmäktige, 2020-10-19 § 164. 

Bedömning 
Borgholms kommun har upphandlat avtal med Doro gällande trygghetslarm i ordi-
närt boende. Genom avtalet finns tillgång till trygghetslarm, larm med GPS-funk-
tion, nattillsyn i form av kamera och larm med olika sensorer som rörelse, dörr och 
fall. 

Larmet hanteras av Malmö larmcentral som i sin tur skickar ut larmet till berörd en-
het. Kvittering sker mellan Malmö larmcentral och den berörda enheten för att sä-
kerställa att larmet har gått fram.  

Socialförvaltningen är nöjd med avtalet som finns idag. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 114   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Inom socialförvaltningens vård och omsorgsboende har vi upphandlat avtal med 
Everon och Tunstall där succesivt utbyte till modernare teknik pågår. Avvikelserna 
inom vård och omsorgboende är något fler och gäller oftast internetåtkomst samt 
slitage av utrustningen.  

Det nya särskilda boendet som ska uppföras vid Ekbacka kommer att förses med 
senaste teknik gällande larm. 

Förvaltningen följer upphandlade avtal. Inför ny upphandling görs en funktionsbe-
skrivning utifrån verksamhetens behov. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 155   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 155 Dnr 2020/187 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - Uppdra socialnämnden överväga och ges möj-
lighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anse motionen besvarad.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 

att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges 
möjlighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygghetslar-
men funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan 
gå till fler än för närvarande. 

Socialnämnden 2021-06-23  § 63 föreslår att kommunfullmäktige besluta förklarar 
motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-06-23  § 63. 

Tjänsteskrivelse till socialnämnden, 2021-06-29. 

Motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga och ges möjlighet att 
införskaffa ny teknik för trygghetslarm. 

Kommunfullmäktige, 2020-10-19 § 164. 

Bedömning 
Borgholms kommun har upphandlat avtal med Doro gällande trygghetslarm i ordi-
närt boende. Genom avtalet finns tillgång till trygghetslarm, larm med GPS-funk-
tion, nattillsyn i form av kamera och larm med olika sensorer som rörelse, dörr och 
fall. 

Larmet hanteras av Malmö larmcentral som i sin tur skickar ut larmet till berörd en-
het. Kvittering sker mellan Malmö larmcentral och den berörda enheten för att sä-
kerställa att larmet har gått fram.  

Socialförvaltningen är nöjd med avtalet som finns idag. 

Inom socialförvaltningens vård och omsorgsboende har vi upphandlat avtal med 
Everon och Tunstall där succesivt utbyte till modernare teknik pågår. Avvikelserna 
inom vård och omsorgboende är något fler och gäller oftast internetåtkomst samt 
slitage av utrustningen.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-10 155   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Det nya särskilda boendet som ska uppföras vid Ekbacka kommer att förses med 
senaste teknik gällande larm. 

Förvaltningen följer upphandlade avtal. Inför ny upphandling görs en funktionsbe-
skrivning utifrån verksamhetens behov. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-23 63   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 63 Dnr 2020/89 704 SN 
 
Motion  Per Lublin ÖP  Uppdra socialnämnden överväga och ges möj-
lighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  förklara motionen besvarad.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 
att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges 
möjlighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygghetslar-
men funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan 
gå till fler än för närvarande. 

Beslutsunderlag 
Motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga och ges möjlighet att 
införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Bedömning 
Borgholms kommun har upphandlat avtal med Doro gällande trygghetslarm i ordi-
närt boende. Genom avtalet finns tillgång till trygghetslarm, larm med GPS-funk-
tion, nattillsyn i form av kamera och larm med olika sensorer som rörelse, dörr och 
fall. 

Larmet hanteras av Malmö larmcentral som i sin tur skickar ut larmet till berörd en-
het. Kvittering sker mellan Malmö larmcentral och den berörda enheten för att sä-
kerställa att larmet har gått fram.  

Förvaltningen är nöjd med avtalet som finns idag då avvikelser gällande bristande 
funktion av larmen är få.  

Inom förvaltningens vård och omsorgsboende har vi upphandlat avtal med Everon 
och Tunstall där succesivt utbyte till modernare teknik pågår. Avvikelserna inom 
vård och omsorgboende är något fler och gäller oftast internetåtkomst samt slitage 
av utrustningen.  
Det nya särskilda boendet som ska uppföras vid Ekbacka kommer att förses med 
senaste teknik gällande larm. 

Konsekvensanalys 
Förvaltningen följer upphandlade avtal. Inför ny upphandling görs en funk-
tionsbeskrivning utifrån verksamhetens behov.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-04-23 2020/89 704 
   2021.258 

 
Handläggare 
Therese Åhlander 
Förvaltningssekreterare/enhetschef 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88095  therese.ahlander@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till Socialnämnden 
 

 
Svar på motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga 
och ges möjlighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Förslag till beslut  
 
att  avslå motionen.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 
att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges möj-
lighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygghetslarmen 
funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan gå till 
fler än för närvarande. 

Beslutsunderlag 
Motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga och ges möjlighet att 
införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Bedömning 
Borgholms kommun har upphandlat avtal med Doro gällande trygghetslarm i ordi-
närt boende. Genom avtalet finns tillgång till trygghetslarm, larm med GPS-funktion, 
nattillsyn i form av kamera och larm med olika sensorer som rörelse, dörr och fall. 
Larmet hanteras av Malmö larmcentral som i sin tur skickar ut larmet till berörd en-
het. Kvittering sker mellan Malmö larmcentral och den berörda enheten för att sä-
kerställa att larmet har gått fram.  
Förvaltningen är nöjd med avtalet som finns idag då avvikelser gällande bristande 
funktion av larmen är få.  
Inom förvaltningens vård och omsorgsboende har vi upphandlat avtal med Everon 
och Tunstall där succesivt utbyte till modernare teknik pågår. Avvikelserna inom 
vård och omsorgboende är något fler och gäller oftast internetåtkomst samt slitage 
av utrustningen.  

Konsekvensanalys 
Förvaltningen följer upphandlade avtal. Inför ny upphandling görs en funktionsbe-
skrivning utifrån verksamhetens behov.  

  
Therese Åhlander 
Verksamhetschef ÄO och HSV Förvaltningssekreterare/enhetschef 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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MOTION till kommunfullmäktige 
   
Med tanke på trygghetslarm som inte alltid fungerar som det är 
tänkt och andra brister i funktion föreslår jag att 
kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att 
överväga och ges möjlighet att införskaffa annan teknisk 
utrustning som bättre uppfyller trygghetslarmen funktioner och 
även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan gå 
till fler än för närvarande. 
  
Borgholm i oktober 2020
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-10-19 164   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 164 Dnr 2020/187 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) Uppdra socialnämnden överväga och 
ges möjlighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19 

att  kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges 
möjlighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygg-
hetslarmen funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och 
där larmet kan gå till fler än för närvarande. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Dagens sammanträde 
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till socialnämnden för beredning. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
 ______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-29 92   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 92 Dnr 2021/117 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  avslå motionen tillsättande av lokal coronakommission med hänvisning till 

angiven bedömning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat en motion om tillsättande av en lokal coronakommis-
sion till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 131 föreslog kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen tillsättande av lokal coronakommis-
sion med hänvisning till angiven bedömning 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 131. 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-03. 

Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission, Kommunfullmäktige 
2021-05-17 § 51 

Beslut KF 2021-05-17: Anmälan motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coro-
nakommission 

Bedömning 
Borgholms kommun utvärderar arbetet under coronapandemin i enlighet med de 
lagkrav som gäller för kommuner att utvärdera extraordinära händelser. Syftet med 
att utvärdera är att lära och kunna förbättra krishanteringen. Därtill kommer krav på 
utvärdering från länsstyrelsen i Kalmar län, som vill ha underlag för att kunna för-
bättra och stärka samverkan mellan såväl länsstyrelsen och kommunerna som när-
liggande kommuners möjligheter att stötta varandra.  

Motionären vill att kommunen tillsätter en bred kommission med utomstående ex-
perter för att bedöma om kommunen kunde gjort mer för att skydda sin egen be-
folkning, tolkat som folkbokförda eller fast boende i kommunen, mot smitta under 
pandemin. Enligt motionen sätter Folkhälsomyndigheten folkhälsa före smittskydd 
för enskilda varför Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte nödvändigtvis 
anses ha varit bästa sätt att skydda den öländska befolkningen.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-29 92   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Konsekvensanalys 
Värdet av en särskild coronakommission för Borgholms kommun bedöms vara 
ganska litet och inte få någon direkt verkan på framtida kriser av liknande karaktär. 
Om man ska studera alternativa förhållningssätt till coronapandemin bör det göras 
nationellt och bekostas av statliga medel. Frågeställningarna är giltiga för merparten 
av landets kommuner, även om inriktningen är särskilda förutsättningar för besöks-
kommuner.  

Dessutom ligger motionens frågeställningar i gränslandet vad gäller vad en kommun 
får besluta om enligt gällande nationella lagstiftningar, bland annat kommunallagen. 
Det gäller till exempel möjligheten att fatta beslut som särskiljer personer som är 
folkbokförda eller fast boende i kommunen gentemot personer som tillfälligt vistas i 
kommunen. Även av det skälet är det direkt olämpligt att en utredning enligt försla-
get görs av en enskild kommun, eller två om det skulle göras tillsammans med Mör-
bylånga. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-08 131   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 131 Dnr 2021/117 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige 
att  avslå motionen tillsättande av lokal coronakommission med hänvisning till 

angiven bedömning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat en motion om tillsättande av en lokal coronakommis-
sion till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-03. 

Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission, Kommunfullmäktige 
2021-05-17 § 51 

Beslut KF 2021-05-17: Anmälan motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coro-
nakommission 

Bedömning 
Borgholms kommun utvärderar arbetet under coronapandemin i enlighet med de 
lagkrav som gäller för kommuner att utvärdera extraordinära händelser. Syftet med 
att utvärdera är att lära och kunna förbättra krishanteringen. Därtill kommer krav på 
utvärdering från länsstyrelsen i Kalmar län, som vill ha underlag för att kunna för-
bättra och stärka samverkan mellan såväl länsstyrelsen och kommunerna som när-
liggande kommuners möjligheter att stötta varandra.  

Motionären vill att kommunen tillsätter en bred kommission med utomstående ex-
perter för att bedöma om kommunen kunde gjort mer för att skydda sin egen be-
folkning, tolkat som folkbokförda eller fast boende i kommunen, mot smitta under 
pandemin. Enligt motionen sätter Folkhälsomyndigheten folkhälsa före smittskydd 
för enskilda varför Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte nödvändigtvis 
anses ha varit bästa sätt att skydda den öländska befolkningen.  

Konsekvensanalys 
Värdet av en särskild coronakommission för Borgholms kommun bedöms vara 
ganska litet och inte få någon direkt verkan på framtida kriser av liknande karaktär. 
Om man ska studera alternativa förhållningssätt till coronapandemin bör det göras 
nationellt och bekostas av statliga medel. Frågeställningarna är giltiga för merparten 
av landets kommuner, även om inriktningen är särskilda förutsättningar för besöks-
kommuner.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Dessutom ligger motionens frågeställningar i gränslandet vad gäller vad en kommun 
får besluta om enligt gällande nationella lagstiftningar, bland annat kommunallagen. 
Det gäller till exempel möjligheten att fatta beslut som särskiljer personer som är 
folkbokförda eller fast boende i kommunen gentemot personer som tillfälligt vistas i 
kommunen. Även av det skälet är det direkt olämpligt att en utredning enligt försla-
get görs av en enskild kommun, eller två om det skulle göras tillsammans med Mör-
bylånga. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2021-06-01 2021/117 109 
     

 
Handläggare 
  
  

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-884 10   
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Tjänsteskrivelse: Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal corona-
kommission 

Förslag till beslut  
 
att  avslå motionen tillsättande av lokal coronakommission 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har lämnat en motion om tillsättande av en lokal coronakommission 
till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade lämna motionen till kommun-
styrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommission, Kommunfullmäktige 
2021-05-17 § 51 
Beslut KF 2021-05-17: Anmälan motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal corona-
kommission 

Bedömning 
Borgholms kommun utvärderar arbetet under coronapandemin i enlighet med de 
lagkrav som gäller för kommuner att utvärdera extraordinära händelser. Syftet med 
att utvärdera är att lära och kunna förbättra krishanteringen. Därtill kommer krav på 
utvärdering från länsstyrelsen i Kalmar län, som vill ha underlag för att kunna för-
bättra och stärka samverkan mellan såväl länsstyrelsen och kommunerna som när-
liggande kommuners möjligheter att stötta varandra.  
Motionären vill att kommunen tillsätter en bred kommission med utomstående ex-
perter för att bedöma om kommunen kunde gjort mer för att skydda sin egen befolk-
ning, tolkat som folkbokförda eller fast boende i kommunen, mot smitta under pan-
demin. Enligt motionen sätter Folkhälsomyndigheten folkhälsa före smittskydd för 
enskilda varför Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte nödvändigtvis anses 
ha varit bästa sätt att skydda den öländska befolkningen.  

Konsekvensanalys 
Värdet av en särskild coronakommission för Borgholms kommun bedöms vara gans-
ka litet och inte få någon direkt verkan på framtida kriser av liknande karaktär. Om 
man ska studera alternativa förhållningssätt till coronapandemin bör det göras natio-
nellt och bekostas av statliga medel. Frågeställningarna är giltiga för merparten av 
landets kommuner, även om inriktningen är särskilda förutsättningar för besökskom-
muner.  

Dessutom ligger motionens frågeställningar i gränslandet vad gäller vad en kommun 
får besluta om enligt gällande nationella lagstiftningar, bland annat kommunallagen. 
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Det gäller till exempel möjligheten att fatta beslut som särskiljer personer som är folk-
bokförda eller fast boende i kommunen gentemot personer som tillfälligt vistas i 
kommunen. Även av det skälet är det direkt olämpligt att en utredning enligt förslaget 
görs av en enskild kommun, eller två om det skulle göras tillsammans med Mörby-
långa. 

 

 
  
 
Jens Odevall   
Kommunchef   
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Sun, 16 May 2021 16:52:25 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Eva-Lena Israelsson;Eva-Lena Israelsson;Jonatan Wassberg

MOTION till kommunfullmäktige om tillsättande av lokal coronakommission
  
Upplever inte att kommunledningen i vår kommun varit tillräckligt på tårna när det gäller 
att motverka spridningen av covidsmitta i vår kommun. Man har i allt för hög 
utsträckning gömt sig bakom Folkhälsomyndighetens rygg för att slippa ta till egna 
åtgärder.
  
Som framgår av namnet har denna myndighet dock sitt övergripande främsta fokus på 
folkhälsan -  vari bland annat ingår att det anses hälsosamt för svenska folket att kunna 
tillbringa sin semester här på Öland (vilket det säkert också kan vara). I första rummet 
ligger alltså inte fokus på smittskyddet, vilket medgavs av Folkhälsomyndighetens 
generaldirektör Johan Carlsson vid Sveriges Radios lördagsintervju med honom igår.
   
Detta har dom kommunala företrädare och andra missat som säger att ”vi följer bara 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer” och därmed menar att mer kan dom inte göra 
för att förebygga smittspridning.
  
Men kommunen har faktiskt ett ansvar att se till kommuninvånarnas bästa och dit hör att 
skydda sina invånare från smitta när pandemi råder och att se till sina egna invånares 
bästa i främsta rummet när det gäller hälsan. Och då kan man inte tillåta att vår kommun 
blir en tummelplats för allsköns semestrande turister från hela landet som påtagligt kan 
öka risken för smittspridning här. Då behöver man inte ha skolorna öppna för fysisk 
undervisning bara för att Folkhälsomyndigheten rekommenderar det och inte heller tillåta 
allt annat som denna myndighet rekommenderar att man tillåter.
  
I berörda kommunledningars ansvar ligger att se till hur smittbekämpningen bäst kan ske 
på lokal nivå, med lokala åtgärder som omgående kan sättas in när lokalt behov uppstår - 
och helst innan för att förebygga!
  
Jag föreslår därför att det snarast tillsätts en lokal Corona kommission, gärna i samarbete 
mellan båda kommunerna, med syfte att granska hur våra kommuner (alternativt specifikt 
vår egen kommun) har hanterat pandemin och bekämpat smittspridningen, vad man gjort 
bra, vad man kunde gjort bättre och i vad några av de kommunala företrädarna i något 
avseende agerat bristfälligt och/eller ansvarslöst samt att kommissionen ska avge rapport 
senast den 30/6 2022, d v s innan nästa val.
I kommissionen bör ingå smittskyddsexpertis, medicinsk expertis, rättslig expertis samt 
folkliga företrädare som inte innehar platser i ansvarig kommunstyrelse, 
utbildningsnämnd eller socialnämnd.
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Borgholm den 16 maj 2021
  
Per Lublin
folklig företrädare i kommunfullmäktige
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-17 51   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 51 Dnr 2021/117 109 KS 
 
Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) tillsättande av lokal coronakommis-
sion 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-05-17: 

att det snarast tillsätts en lokal Corona kommission, gärna i samarbete mellan båda 
kommunerna, med syfte att granska hur våra kommuner (alternativt specifikt vår 
egen kommun) har hanterat pandemin och bekämpat smittspridningen, vad man  
gjort bra, vad man kunde gjort bättre och i vad några av de kommunala företrädar-
na i något avseende agerat bristfälligt och/eller ansvarslöst samt att kommissionen 
ska avge rapport senast den 30/6 2022, d v s innan nästa val. I kommissionen bör 
ingå smittskyddsexpertis, medicinsk expertis, rättslig expertis samt folkliga företrä-
dare som inte innehar platser i ansvarig kommunstyrelse, utbildningsnämnd eller 
socialnämnd. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Dagens sammanträde 
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-10-07 2021/14 109 
     

 
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 kommunfullmäktige 
 

 
Borgholm intern tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut  
 
att  lägga redovisningen av inkomna E-förslag och motioner som är under bered-

ning till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa 

1. De motioner som inte har beretts färdigt. 
2. Beredningen av och nämndernas ställningstagande med anledning av in-

komna E-förslag vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och okto-
ber. 

Kommunledningskontoret har sammanställt ärendenas beredning i bifogad redovis-
ning. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna e-förslag medborgarförslag och motioner som är under be-
redning till oktober 2021, 2021-10-07. 
 

 
  
 
 Jonatan Wassberg 
 Kommunsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (5) 
2021-10-07 2021/14 109 
     

 
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 kommunfullmäktige 
 

 
Redovisning av inkomna e-förslag och motioner som är under bered-
ning 
 
E-förslag under beredning 
________________________________________ 
E-förslag - Parkeringstillstånd till fast boende i Borgholms kommun (2021/70-008) 
Inkommen 2020-11-18 
Anmäldes på kommunfullmäktige 2021-03-24 § 17. 
Lämnades till kommunstyrelsen för beredning. 

Är under beredning. 
________________________________________ 
E-förslag - Hundrastgård (2021/68-008) 
Inkommen 2020-11-27 
Anmäldes på kommunfullmäktige 2021-03-24 § 18. 
Lämnades till kommunstyrelsen för beredning. 

Är under beredning. 
________________________________________ 
E-förslag - Skyddsjakt på kajor (2021/155-008) 
Inkommen 2020-12-16 
Anmäldes på kommunfullmäktige 2021-09-20 § 110. 
Lämnades till kommunstyrelsen för beredning. 

Är under beredning. 
________________________________________ 
E-förslag - Multisportarena till Gärdslösaskola/by (2021/156-008) 
Inkommen 2021-01-11 
Anmäldes på kommunfullmäktige 2021-09-20 § 108. 
Lämnades till kommunstyrelsen för beredning. 

Är under beredning. 
________________________________________ 
E-förslag – Sopkärl till allmänheten (2020/161-008) 
Inkommen 2021-02-07 
Anmäldes på kommunfullmäktige 2021-09-20 § 108. 
Lämnades till kommunstyrelsen för beredning. 

Är under beredning. 
________________________________________ 
E-förslag – Gång och cykelväg längs Byrumsvägen från Löttorp till Byrum-Sandvik 
(2020/158-008) 
Inkommen 2021-06-07 
Anmäldes på kommunfullmäktige 2021-09-20 § 109. 
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Lämnades till kommunstyrelsen för beredning. 

Är under beredning. 
________________________________________ 
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E-förslag som inte anmälts till fullmäktige 
 
________________________________________ 
E-förslag – Gör något av Sjöstugan i Byxelkrok (2021/15-008) 
Inkommen 2021-07-03 
 
Förslaget är under omröstning 
________________________________________ 
E-förslag – Byväg av Byxelkroksvägen (2021/15-008) 
Inkommen 2021-07-03 
 
Förslaget är under omröstning 
________________________________________ 
E-förslag – Samråd om förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok via Enerumsvägen 
(2021/15-008) 
Inkommen 2021-07-26 
 
Förslaget är under omröstning 
________________________________________ 
E-förslag – Cykelstigen mellan Köpingsvik och Borgholm (2021/15-008) 
Inkommen 2021-08-14 
 
Förslaget är under omröstning 
 
________________________________________ 
E-förslag – Borgholms trottoarer (2021/15-008) 
Inkommen 2021-09-20 
 
Förslaget är under omröstning 
 
 
________________________________________ 
E-förslag – Belysning Rälla skola (2021/15-008) 
Inkommen 2021-02-09 
 
Förslaget skickas till berörd nämnd/förvaltning eftersom det anses tillhöra kategorin 
”klara verkställighetsärenden” enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 
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Motioner  
Motion - Ny sporthall i Borgholm 
(Dnr 2018/49-109) 
Ilko Corkovic S 
Inkom 2018-01-17 
 
Kommunfullmäktige 2018-02-19 § 42 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Under beredning av kommunledningsförvaltningen. 
Kommunstyrelsen 2021-03-02 § 21 – överlämnar förslag till beslut i ärendet till 
kommunfullmäktige 
________________________________________ 
Motion - att rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige 
att vid varje fyllnadsval föreslå en kvinna till den vakanta ordförandeposten   
(Dnr 2021/71-109) 
Per Lublin (ÖP) 
Inkom 2021-03-08 
 
Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 21 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Under beredning av kommunledningsförvaltningen. 
________________________________________ 
Motion - om gratis parkeringskort för de som är skrivna i de delar av staden där par-
keringsövervakning förekommer (Dnr 2021/133-109) 
Per Lublin (ÖP) 
Inkom 2021-06-10 
 
Kommunfullmäktige 2021-06-28 § 42 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Under beredning av kommunledningsförvaltningen. 
________________________________________ 
Motion - om gratis parkeringskort för de som är skrivna i de delar av staden där par-
keringsövervakning förekommer (Dnr 2021/145-109) 
Per Lublin (ÖP) 
Inkom 2021-07-27 
 
Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 74 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Under beredning av kommunledningsförvaltningen. 
________________________________________ 
Motion - om minnesmärke i Kay Wieståls park över öländska coronadödsoffer (Dnr 
2021/148-109) 
Per Lublin (ÖP) 
Inkom 2021-08-06 
 
Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 75 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Under beredning av kommunledningsförvaltningen. 
________________________________________ 
Motion - Utveckling Kunskapsskolan (Dnr 2021/163-109) 
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Carl Malgerud (M) och Björn Andreen (M) 
Inkom 2021-09-09 
 
Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 111 – överlämnar motionen till utbildningsnämn-
den för beredning. 
________________________________________ 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-16 84   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 84 Dnr 2021/72 104 KS 
 
Godkännande av redovisning av partistöd 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  godkänna utbetalning av partistödet till de partier som redovisat 2020 års 

partistöd och som styrkt att de är juridiska personer; Centerpartiet, Framtid 
Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemo-
kraterna, och Vänsterpartiet. 

att  lämna åt Ölandspartiet att inför nästa fullmäktigesammanträde inkomma med 
handlingar som styrker att partiet är en juridisk person. 

att  revidera styrdokument som reglerar partistöd så att organisationsnummer 
registrerat hos skatteverket ska redogöras för kommunen. 

att  revidera styrdokument som reglerar partistöd så att kontroll av att partier som 
söker partistöd är juridisk person ska genomföras minst en gång per man-
datperiod. 

Ärendebeskrivning 
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årli-
gen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 4 kapitlet 
29 § andra stycket kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin.  

Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas 
över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partietstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas. 

För att ta del av partistöd måste partiet vara en juridisk person. 

Sedan 2021-05-01 har de partier som inte lämnade styrkande av att de är juridiska 
personer, Kristdemokraterna och Ölandspartiet, ombetts komplettera sin redovis-
ning i syfte att styrka sin organisations status.  

Kristdemokraterna och Ölandspartiet har lämnat organisationsnummer som inte 
gått att styrka hos Skatteverket. Partierna ombads då att på annat sätt styrka sin 
status som juridisk person. Detta kan göras genom att presentera något som styr-
ker att organisationen har en vald styrelse och stadgar.  

Kristdemokraterna har lämnat intyg på att de har en vald styrelse och presenterat 
sina stadgar. Ölandspartiet har inte inkommit med något som kan styrka att 
Ölandspartiet är en juridisk person. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-16 84   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Tilläggas ska att Sverigedemokraterna Borgholms organisationsnummer styrktes 
av Skatteverket i telefonsamtal med kommunsekreteraren 2021-05-06. 

2021-06-2021 inkom gruppledare för Ölandspartiet Per Lublin in med en skrivelse 
där har skriver att han intygar att Ölandspartiet är juridisk person med stadgar och 
utsedd styrelse. Ytterligare handlingar som styrker detta har inte lämnats till kom-
munfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 79.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11 § 100. 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-06. 
Inkomna redovisningar från Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialde-
mokraterna, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Ölandspartiet och Sverigedemokra-
terna. 
Protokollsutdrag från konstituerande styrelsesammanträde för Kristdemokraterna 
partiavdelning Öland 2021-06-11. 
Kristdemokraternas stadgar. 
Riktlinjer för utbetalning av partistöd. 
Korrespondens med Skatteverk om organisationsnummer för Borgholms Modera-
terna, Vänsterpartiet i Borgholm och Borgholms Centerkrets, 2021-05-12. 
Korrespondens med Skatteverk om organisationsnummer för Ölandspartiet, Krist-
demokrater Öland, Framtid Öland och Socialdemokraterna Norra Öland, 2021-05-
12. 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår kommunfullmäktige att godkänna utbetalning av partistödet till 
de partier som redovisat 2020 års partistöd och som styrk att de är juridiska perso-
ner; Centerpartiet, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokra-
terna, Sverigedemokraterna, och Vänsterpartiet samt att lämna åt Ölandspartiet att 
inför nästa fullmäktigesammanträde inkomma med handlingar som styrker att partiet 
är en juridisk person. 

Yrkande 
Carl Malgerud (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut med tillägget att revi-
dera styrdokument som reglerar partistöd så att organisationsnummer registrerat 
hos skatteverket ska redogöras för kommunen. 

Lars Ljung (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut med Carl Malgerud tillägg 
med tillägget att revidera styrdokument som reglerar partistöd så att kontroll av att 
partier som söker partistöd är juridisk person ska genomföras minst en gång per 
mandatperiod. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag, varav två är tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-16 84   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla ordförandes förslag till beslut med Carl Malgerud och 
Lars Ljungs tillägg. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Ölandspartiet 
______________
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Mon, 16 Aug 2021 09:37:23 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Mon, 16 Aug 2021 09:46:12 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg
Subject:                             Fwd: Anmälan av partibeteckning med logga i färg inför kommunfullmäktigeval 
2018

Hej Jonatan!
Tack för länk till mötet ikväll!
Som komplement till nyss per mail översända intyg från Ölandsbanken
översänder jag detta mail från 1917 där bilagan med protokollsutdrag tydliggör att tidigare Nya 
Ölandspartiet och Ölandspartiet är samma juridiska person.
Hälsningar
Per

---------- Forwarded message ---------
Från: Per Lublin <per.lublin@gmail.com>
Date: fre 10 nov. 2017 kl 23:48
Subject: Anmälan av partibeteckning med logga i färg inför kommunfullmäktigeval 2018
To: David Holm <david.holm@val.se>

Till Valmyndigheten
  
Hej!
   
På uppdrag av Ölandspartiet, som fram till tidigare idag har hetat "nya Ölandspartiet", ber jag att 
få anmäla att partiet avser att vid valet till kommunfullmäktige i Borgholms kommun nästa år och 
framöver använda sig av partibeteckningen Ölandspartiet, vari ska ingå en logga i färg enligt 
bifogade filer. Bifogar även partiets omedelbart justerade beslut från idag.
  
Med vänlig hälsning den 10/11 2017

Per Lublin

 

1
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Protokoll på omedelbart justerade beslut i styrelsen för Ölandspartiet  
(fram till nu nya Ölandspartiet) den 10/11 2017: 
   
§ 3 Efter en tids övervägande med flera önskemål om att ta bort prefixet 

”nya” från partiets namn beslutades slutgiltigt att partiet från och med nu 
ska heta Ölandspartiet och inget annat samt att partiet ska använda sig 
av partibeteckningen Ölandspartiet vid nästa års val till 
kommunfullmäktige kombinerad med en logga i färg föreställande en 
blomma (ölandssolvända) inom en grön ring. 

 
§ 4 Beslutades att Per Lublin ska fortsätta att vara partiets behörige 

företrädare vid alla kontakter med valmyndigheterna samt uppdrogs åt 
honom att skyndsamt anmäla besluten under föregående paragraf till 
valmyndigheten i Stockholm. 

 
§ 5 Beslutades att paragraferna 3, 4 och 5 ska vara omedelbart justerade. 
 
 
Ovanstående justerat: 
      

Per Lublin 
             
 

2
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Ölandspartiet
3
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From:                                 skatteverket@skatteverket.se
Sent:                                  Wed, 12 May 2021 09:06:42 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg
Subject:                             SV: Privat-Starta, ändra och avsluta företag ID:21MBSKV285339

Hej

De två översta numren du angav finns inte registrerade hos Skatteverket. Det ser ut som att 
numren kan vara sådan fiktiva nummer som bankerna tidigare har tilldelat, för att föreningar ska 
kunna registreras i deras system och utföra bankärenden. Vid sökning på namnen finns det heller 
inga träffar i vårt system. Detta innebär egentligen endast att man inte har valt att registrera 
föreningen i Skatteverkets register och ansökt om ett organisationsnummer. Föreningarna kan 
även utan registrering ha bildat en juridisk person i form av en ideell förening.

Däremot finns den sista två registrerade hos Skatteverket enligt nedanstående.

802476-9229 Framtid Öland
802446-4805 Socialdemokraterna norra Öland arbetarekommun

Med vänlig hälsning

Pia Enarsson
Skattehandläggare

Skatteverket
Telefon: 010-5723167

Twitter: @Skatteverket
www.skatteverket.se

Från: jonatan.wassberg@borgholm.se
Skickat: 2021-05-05 13:17:34
Till: webbtillsu@skatteverket.se
Ämne: Privat-Starta, ändra och avsluta företag
------- 
Namn: Jonatan Wassberg 
E-postadress: jonatan.wassberg@borgholm.se 
Telefonnummer: 048588354 
Person/Organisationsnummer: 
Meddelande: Hej, som anställd vid Borgholms kommun vill jag verifiera att partier i kommunen 
som visar upp organisationsnummer faktiskt är registrerade. Därför undrar jag om det finns en 

Organisation med organisationsnummer 012551-7383 som heter Ölandspartiet eller liknande, 
Organisation med organisationsnummer 06642331-5305 som heter Kristdemokraterna Öland 
eller liknande, 
Organisation med organisationsnummer 802476-9229 som heter Framtid Öland eller liknande, 

150

http://www.skatteverket.se/


samt 
Organisation med organisationsnummer 802446-4805 som heter Socialdemokraterna Norra 
Öland eller liknande. 

Vad gäller de två första är jag medveten om att numren är avvikande och om dessa inte stämmer 
överens med organisationen som angetts så undrar jag om jag kan få hjälp med att lista ut om det 
kan vara så att personerna som angivit dessa har gjort något specifikt fel. 

För referens, se skatteverket ärende FL202100708142 och FL202100441887. 
user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
ID:21MBSKV285339 
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Fri, 30 Apr 2021 12:19:21 +0200
To:                                      Jonatan Wassberg
Subject:                             Re:

Här är det:
012551-7383
Hälsningar
Per

fredag 30 april 2021 skrev Jonatan Wassberg <Jonatan.Wassberg@borgholm.se>:

Tack Per, 

 

Skulle du kunna skicka partiets organisationsnummer till mig? 

 

Vänligen,

 

Jonatan Wassberg

Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen 

 

Borgholms kommun

Tel Servicecenter: 0485-88 000

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholms kommun

Besöksadress: Östra kyrkogatan 10, Borgholm

jonatan.wassberg@borgholm.se www.borgholm.se

 

 

152

mailto:Jonatan.Wassberg@borgholm.se
https://www.google.com/maps/search/%C3%96stra+kyrkogatan+10,+Borgholm?entry=gmail&source=g
mailto:jonatan.wassberg@borgholm.se
http://www.borgholm.se/


 

Från: Per Lublin [mailto:per.lublin@gmail.com] 
Skickat: den 30 april 2021 11:16
Till: Borgholms Kommun; Jonatan Wassberg
Kopia: Per Lublin
Ämne: 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-28 131   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 131 Dnr 2021/159 253 KS 
 
Försäljning av fastigheten Stugan 80 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  sälja arrendetomten Stugan 80 till arrendatorn för 611 000 kronor.  

Ärendebeskrivning 
Nuvarande arrendator till fastigheten Stugan 80 har under längre tid önskat köpa 
marken som de arrenderar av Borgholms kommun. Tillväxtenheten har föreslagit 
en köpeskilling om 611 000 kronor som arrendatorn har godtagit. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 189 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslår kommunfullmäktige att sälja arrendetomten Stugan 80 till arrendatorn för 
611 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 189. 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-10. 

Marknadsvärdering daterat 2019-12-06. 

Kartillustration över Stugan 80. 

Bedömning 
Borgholms kommun lät i december 2019 utföra en marknadsvärdering hos Värde-
ringsbyrån utav arrendetomterna på Sjöstugeudden. Efter värderingen genomför-
des flera dialoger med representanter från Sjöstugeudden. Resultatet blev att 
kommunen och Sjöstugeudden kom överens om att köpeskillingen skulle beräknas 
till följande: 

En grundavgift om 650 000 kronor som baseras på en tomtyta om 350 kvadratme-
ter. För ytor som överstiger 350 kvadratmeter betalar köparen en extra avgift om 
1000 kronor per kvadratmeter och för ytor som understiger 350 kvadratmeter ska 
köpeskillingen minskas med 1000 kronor per kvadratmeter. Blir tomten 450 
kvadratmeter blir köpeskillingen 750 000 kronor. Blir tomten 250 kvadratmeter blir 
således köpeskillingen 550 000 kronor. 

Lägesmässigt bedömder tillväxtenheten Sjöstugan 80 vara jämförbar med de övri-
ga arrendetomterna som står inför försäljning på Sjöstugeudden. 

I detta fall handlar arrendet om en tomtstorlek om 311 kvadratmeter. Således pris-
bilden på 611 000 kronor. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-28 131   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Konsekvensanalys 
Stugan 80 är den sista arrendetomten som är kvar i området. Kommunens ambition 
är att avsluta arrenderätt i området. Intäkten från försäljningen nyttjas till att förvärva 
ny strategiskt viktig mark för kommunen. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Tillväxtenheten 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-14 189   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 189 Dnr 2021/159 253 KS 
 
Försäljning av fastigheten Stugan 80 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  sälja arrendetomten Stugan 80 till arrendatorn för 611 000 kronor.  

Ärendebeskrivning 
Nuvarande arrendator till fastigheten Stugan 80 har under längre tid önskat köpa 
marken som de arrenderar av Borgholms kommun. Tillväxtenheten har föreslagit 
en köpeskilling om 611 000 kronor som arrendatorn har godtagit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-10. 

Marknadsvärdering daterat 2019-12-06. 

Kartillustration över Stugan 80. 

Bedömning 
Borgholms kommun lät i december 2019 utföra en marknadsvärdering hos Värde-
ringsbyrån utav arrendetomterna på Sjöstugeudden. Efter värderingen genomför-
des flera dialoger med representanter från Sjöstugeudden. Resultatet blev att 
kommunen och Sjöstugeudden kom överens om att köpeskillingen skulle beräknas 
till följande: 

En grundavgift om 650 000 kronor som baseras på en tomtyta om 350 kvadratme-
ter. För ytor som överstiger 350 kvadratmeter betalar köparen en extra avgift om 
1000 kronor per kvadratmeter och för ytor som understiger 350 kvadratmeter ska 
köpeskillingen minskas med 1000 kronor per kvadratmeter. Blir tomten 450 
kvadratmeter blir köpeskillingen 750 000 kronor. Blir tomten 250 kvadratmeter blir 
således köpeskillingen 550 000 kronor. 

Lägesmässigt bedömder tillväxtenheten Sjöstugan 80 vara jämförbar med de övri-
ga arrendetomterna som står inför försäljning på Sjöstugeudden. 

I detta fall handlar arrendet om en tomtstorlek om 311 kvadratmeter. Således pris-
bilden på 611 000 kronor. 

Konsekvensanalys 
Stugan 80 är den sista arrendetomten som är kvar i området. Kommunens ambition 
är att avsluta arrenderätt i området. Intäkten från försäljningen nyttjas till att förvärva 
ny strategiskt viktig mark för kommunen. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-14 189   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Tillväxtenheten 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2021-08-23  . 
     

 
Handläggare 
Alexander Sundstedt 
Mark- och exploateringsstrateg 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 338  Alexander.Sundstedt@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Tjänsteskrivelse - Försäljning av fastigheten Stugan 80 

Förslag till beslut   
 
att  sälja arrendetomten Stugan 80 till arrendatorn för 611 000 kronor.  

Ärendebeskrivning 
Nuvarande arrendator till fastigheten Stugan 80 har under längre tid önskat köpa 
marken som de arrenderar av Borgholms kommun. Tillväxtenheten har föreslagit en 
köpeskilling om 611 000 kronor som arrendatorn har godtagit. 

Beslutsunderlag 
Marknadsvärdering daterat 2019-12-06. 
Kartillustration över Stugan 80. 

Bedömning 
Borgholms kommun lät i december 2019 utföra en marknadsvärdering hos Värde-
ringsbyrån utav arrendetomterna på Sjöstugeudden. Efter värderingen genomfördes 
flera dialoger med representanter från Sjöstugeudden. Resultatet blev att kommu-
nen och Sjöstugeudden kom överens om att köpeskillingen skulle beräknas till: 
En grundavgift om 650 000 kronor som baseras på en tomtyta om 350 kvadratme-
ter. För ytor som överstiger 350 kvadratmeter betalar köparen en extra avgift om 
1000 kronor per kvadratmeter och för ytor som understiger 350 kvadratmeter ska 
köpeskillingen minskas med 1000 kronor per kvadratmeter. Blir tomten 450 
kvadratmeter blir köpeskillingen 750 000 kronor. Blir tomten 250 kvadratmeter blir 
således köpeskillingen 550 000 kronor. 
Lägesmässigt bedömder Tillväxtenheten Sjöstugan 80 vara jämförbar med de övri-
ga arrendetomterna som står inför försäljning på Sjöstugeudden. 
I detta fall handlar arrendet om en tomtstorlek om 311 kvadratmeter. Således pris-
bilden på 611 000 kronor. 

Konsekvensanalys 
Stugan 80 är den sista arrendetomten som är kvar i området. Kommunens ambition 
är att avsluta arrenderätt i området. Intäkten från försäljningen nyttjas till att förvärva 
ny strategiskt viktig mark för kommunen. 

 
 
  
 
Anders Magnusson Alexander Sundstedt 
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    2 (2)

Tillväxtchef Mark- och exploateringsstrateg 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande
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 2019-12-06 Sida 1(4) 

 

 PM – Borgholm Sjöstugeudden VBnr 19438 

 

PM – Översiktlig värdebedömning tomtmark vid 
Sjöstugeudden i Borgholm.  

 

Uppdrag 
Undertecknat företag har av Borgholms kommun, erhållit uppdraget att översiktligt 
bedöma marknadsvärdet av avstyckningstomt som avser att ersätta befintliga 
arrendetomter belägna på Sjöstugeudden.    
 
Underlag 
Följande källor har använts: 

• Fastighetsdatasystemet (FDS). 

• Fastighetstaxeringsregistret. 

• Kartunderlag från SeSverige 

• Försäljningsstatistik från Real Estate 

• Typavtal arrende 

• Sammanställning ursprung arrendeupplåtelser 

• Länstyrelsens WMS-tjänst, strandskydd 
 
Förutsättningar 
Värderingsbyrån ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att 
felaktigt lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är 
oriktiga eller ofullständiga, se bilaga Villkor för värdeutlåtande. 
 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset för en fastighet om den utlyses 
på den öppna marknaden vid en viss angiven värdetidpunkt. Ett marknadsvärde kan 
aldrig bestämmas, endast bedömas. 
 
Beskrivning 
Under 80-talet tecknade kommunen identiska arrendeavtal för 20-talet befintliga 
stugor samt några nya arrendetomter. Av arrendeavtalen framgick bland annat att 
”Markområdet får bebyggas endast med en sommarstuga enligt av byggnadsnämnden 
godkända ritningar och med högst 40 kvm utvändig yta. Därtill får upplåtas, efter 
godkännande av fritidsnämnden, en redskapsbod om maximala 6 kvm”. Markupplåtelsen 
omfattar enligt avtalen ca 175 kvm. Under 90-talet tecknades nya arrendeavtal vilka 
angav samma område för upplåtelsen som de tidigare avtalen men anger att 
arrendatorn äger rätt att bibehålla befintliga byggnader på arrendestället.  
 
I de nya avtalen framgår också att byggnader inom området får ej användas som 
stadigvarande vinterbostad. Markområdet får inte inhägnas. Arrendeavgiften 
uppräknat till 2019 års avgäld uppgår till ca 5 200 kr.  
 
Vid Sjöstugeudden finns ett 20-tal arrendetomter varav den övervägande delen av 
arrenden bedöms vara belägna 2,7 meter över havsnivån. Arrendetomter belägna 
lägre än 2,7 meter över havsnivån undantas från den översiktliga värdebedömningen. 
 
Alla arrendetomterna vid Sjöstugeudden är belägen inom område för strandskydd. 
För området är det utökat strandskydd, se utdrag nedan. Om byggnader vid 
Sjöstugeudden har beviljats dispens från strandskyddet har inte undersökts. 
Byggnader inom området bedöms i huvudsak varit uppförda innan 
strandskyddsbestämmelserna började gälla år 1975. 
 

160



 2019-12-06 Sida 2(4) 

 

 PM – Borgholm Sjöstugeudden VBnr 19438 

 

 
Bild: Utdrag från Länstyrelsens WMS-tjänst. Strandskyddet markerat i kartan. 
 
Praxis för strandskyddsdispens för gästhus eller nybyggnad av bostadshus i 
anslutning till befintlig bebyggelse är under förutsättning att hemfridszonen inte 
utvidgas mer än obetydligt, se bl a MÖD 2009:35. Vid bedömningen av i vilken mån 
hemfridszonen utvidgas av en ny byggnad ska beaktas vilken faktisk avhållande 
effekt på allmänhetens tillträde till strandskyddsområdet som den nya byggnaden 
har. Det finns även undantagsregler från dispens från strandskyddsreglerna där 
komplementbyggnader och gäststugor kan få uppföras inom 15 från befintlig 
byggnad och 25 från vattnet. 
 
Arrendetomterna är belägna utanför detaljplanelagt området. Arrendetomterna är 
bebyggda. Vid en bygglovsprövning för att utöka eller ersätta befintliga byggnader 
bedöms förutsättningarna som goda (för byggnader belägna 2,7 m över havsnivån). 
Strandskyddet har en begränsande effekt på möjligheten att få bygglov. Trotts detta 
kan rimligen antas att byggnader tillåts i storleksordningen motsvarande 
fritidsområdet söder om Sjöstugeudden.  
 
Arrendetomterna är belägna inom kommunens verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten. Kommunalt vatten och avlopp finns framdraget till arrendetomterna. 
Anslutningsavgiften har bekostats av markägaren (kommunen).  
   
Vid en eventuell framtida avstyckning av arrendetomterna bedöms den 
genomsnittliga avstyckningstomten uppgå till ca 350 kvm.  
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 2019-12-06 Sida 3(4) 

 

 PM – Borgholm Sjöstugeudden VBnr 19438 

 

Värdering  
Värderingen görs här genom ortsprismetoden, en metod som bygger på jämförelser 
mellan försålda fastigheter och värderingsobjektet. Köpeskillingen för 
jämförelseobjekten relateras till någon värdepåverkande egenskap, tex taxeringsvärde 
(K/T) eller kronor per kvadratmeter tomtarea (Kr/Kvm TA). 
 
Försäljning av småhustomter har studerats i Sjöstugeområdet med omnejd. I 
Sjöstugeområdet har ingen obebyggd fastighet sålts på flera år. Närmast såldes en 
fastighet år 2010 i Sjöstugeområdet. Närmast i tiden såldes i Björkviken fastigheten 
Solberga 1:151 i september månad år 2017 för 1 975 000 kr eller motsvarande 3 958 
kr/kvm TA. Fastigheten hade två år tidigare sålts för 1 250 000 kr eller motsvarande 
2 505 kr/kvm TA. I Dovreviken såldes fastigheten Armringen 3 i augusti månad år 
2015 för 1 500 000 eller motsvarande 879 kr/kvm TA. Försäljningarna bedöms inte 
som direkt jämförbara då fastigheterna är större och medges större byggrätt enligt 
detaljplan.  
 
I Sjöstugeområdet i anslutning till värderingsobjektet såldes fastigheten Stugan 76 i 
september månad år 2017 för 1 495 000 kr eller motsvarande 5 378 kr/kvm TA. 
Fastigheten är bebyggd med enklare stuga som enligt taxering har ett byggnadsvärde 
under 50 000 kr. Jämförelseobjektet studerades översiktligt (september 2018) från 
angränsande gata. Enklare stuga om ca 10-15 kvm som bedöms vara uppförd på 
plintar. Stugan ger ett slitet intryck och fastigheten bedöms i första hand ha förvärvats 
för att uppföra en ny bostadsbyggnad.  
 
Strax söder om Sjöstugeudden har 7 försäljningar av bebyggda småhusfastigheter i 
kvarteret Stugan genomförts sedan år 2017, se bilaga. Genomsnittlig taxerad 
bostadsarea uppgår till 48 kvm, genomsnittlig tomtareal uppgår till 406 kvm och den 
genomsnittliga köpeskillingen uppgår till ca 1 840 000 kr. Nyproduktionskostnaden 
för gruppbyggda småhus uppges av SCB för år 2018 till 25 361 kr/kvm bostadsarea. 
Nybyggnadsåren för de sju fastigheterna varierar mellan 1954 och 1985. 
Bostadsbyggnaders ålder har normalt mindre eller ingen värdepåverkande betydelse 
förutsatt att renoveringar utförts för anpassning till nutida boendekrav. Men det 
bedöms som rimligt att anta att byggnadsvärdet ligger under nyproduktionskostnad 
eller i storleksordningen 15 000 till 20 000 kr/kvm boarea. Med ett antagande om att 
byggnadsvärdena är 17 500 kr/kvm bostadsarea kan tomtmarksvärdet översiktligt 
beräknas som differensen mellan köpeskillingen och beräknat byggnadsvärde. Ett 
översiktligt tomtmarksvärde beräknas då till 1 000 000 kr (1 840 000 – (48 x 17 500)) 
eller motsvarande ca 2 460 kr/kvm TA (1 000 000 / 406).    
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 2019-12-06 Sida 4(4) 

 

 PM – Borgholm Sjöstugeudden VBnr 19438 

 

Slutbedömning 

Värdebedömningen är en översiktlig marknadsvärdebedömning av tomtmark vid 
Sjöstugeudden i strandnära läge (ej egen strand). Värdebedömningen görs som om 
avstyckningstomten vore obebyggd och säljas på den öppna marknaden.  
 
Förutsättningarna för friköp av arrendetomter bedöms inte motsvara samma villkor 
som på den öppna marknaden. En arrendator kan lika lite tvinga jordägaren att sälja 
arrendetomten som jordägaren kan tvinga arrendatorn att köpa tomten. 
Förutsättningen att belåna ett arrende är sämre i förhållande till att belåna en 
fastighet. En arrendator kan vara villig att betala ett övervärde beroende på bättre 
belåningsförutsättningar samt för att kunna göra nyinvesteringar på fastigheten. 
Marknadens okunskap om arrendelagstiftningen och affektionsvärden kan också 
påverka köpeskillingen. Det är inte ovanligt att kommunens upplåtna arrende är äldre 
och inte är omförhandlade till aktuella arrendenivåer. Med låga arrendenivåer 
bedöms det som naturligt att arrendatorn inte är villig att betala ett marknadsmässigt 
pris för friköp av arrendetomten. 
 
Med beaktande av ovan resonemang, försålda objekt, prisutveckling inom orten och 
läget, bedöms ett översiktligt marknadsvärde för avstyckad arrendetomt om 350 kvm 
i storleksordningen 1 000 000 – 1 500 000 kr beroende på inbördes läge. Det 
översiktligt bedömda marknadsvärdet är exklusive VA-avgifter och andra 
anslutningsavgifter.  
 
 
Kalmar 2019-12-06 

Värderingsbyrån 

Peder Hägg 
Lantmäteriingenjör och 
fastighetsvärderare 

Peter Strand 
Civilingenjör 
Av Samhällsbyggarna Auktoriserad Fastighetsvärderare 

 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Ortspris 
Bilaga Villkor för värdeutlåtande 
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Småhusfastigheter Datum: 2019-12-06

Källa: Lantmäteriet; Småhusfastigheter Sidan 1 av 2

Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2019-12-06 10:38
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Köpinformation

# Kommun Värdeomr Fastighet Typkod Areal Boarea Värdeyta Nyår Värdeår Stdp Strand Pris Köpedatum Kr/Kvm K/T

2 Borgholm 0885045 STUGAN 70 220 315 45 45 1959 1959 20 04 1750 2019-10-15 38889 1.50

7 Borgholm 0885045 STUGAN 87 220 486 50 50 1954 1954 23 04 1600 2019-07-19 32000 1.16

13 Borgholm 0885045 STUGAN 70 220 315 45 45 1959 1959 20 04 1400 2019-04-25 31111 1.20

24 Borgholm 0885045 STUGAN 125 220 345 43 43 1961 1961 23 04 1610 2018-08-13 37442 1.28

34 Borgholm 0885045 STUGAN 115 220 464 50 50 1985 1994 32 04 2650 2017-09-29 53000 1.49

45 Borgholm 0885045 STUGAN 66 220 444 56 56 1954 1964 22 04 2420 2017-05-12 43214 1.70

49 Borgholm 0885045 STUGAN 100 220 473 50 50 1964 1971 18 04 1470 2017-03-01 29400 1.13

Källa: Lantmäteriet; Småhusfastigheter Sidan 2 av 2

Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2019-12-06 10:38
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Villkor för värdeutlåtande 

Nedanstående villkor gäller för värderingar, analyser eller andra liknande uppdrag 

utförda av Värderingsbyrån, såvida ej annat framgår av värdeutlåtandet. 

- Värderingen omfattar den/de fastigheter som anges i värdeutlåtandet. De rättigheter 

och skyldigheter som följer med fastigheten/-erna framgår av bifogat utdrag från 

Fastighetsdatasystemet. Uppgifter från FDS har förutsatts vara korrekta om inga 

andra uppgifter framkommit från ägare/uppdragsgivare eller annan, avseende 

servitut, arrende eller andra rättigheter och skyldigheter och dessa uppgifter kan 

styrkas på något sätt. 

 

- Information som värdeutlåtandet innehåller och som erhållits via ägare, 

uppdragsgivare, ombud, arrendator m.fl., har förutsatts vara korrekt. Detta avser 

t.ex. areor, ytor, hyresnivåer, kostnader mm. Kontroll av lämnade uppgifter sker 

endast genom en rimlighetsuppskattning. 

 

- Kontroll av miljöskador eller negativ miljöpåverkan på värderingsobjekt eller 

angränsande områden har ej skett. Värdeutlåtandet gäller endast under förutsättning 

att värderingsobjektet inte är utsatt för belastning från miljöskador eller i behov av 

sanering eller annat ansvar enligt Miljöbalken. Värderingsmannen/Värderingsbyrån 

ansvarar således ej för skada som kan drabba ägare, uppdragsgivare eller annan till 

följd av att värdebedömningen blivit felaktig på grund av att värderingsobjektet ska 

saneras eller har annan miljömässig belastning. 

 

- Beskrivning av värderingsobjekt grundar sig på en översiktlig okulär besiktning och 

uppfyller ej köparens undersökningsplikt eller säljarens upplysningsplikt enligt 4 kap 

Jordabalken. Något ansvar för dolda fel eller förhållanden i byggnadens 

konstruktion, rör, el, ventilation, värmesystem  eller mark tas ej av 

värderingsmannen/Värderingsbyrån då endast en okulär översiktlig besiktning 

utförts. Ansvar för fel och brister i värderingsobjektet ligger således helt utanför 

värdeutlåtandet. 

 

-  Värdebedömningen i värdeutlåtandet gäller vid den värdetidpunkt som angivits. 

 

- De bedömningar som gjorts via olika avkastningsmetoder för att spegla framtida 

utveckling är inga utfästelser utan endast bedömningar avseende en möjlig framtida 

utveckling. 

 

- Värderingsbyrån tar inget ansvar för om uppdragsgivaren använder värdeutlåtandet 

till annat än det som angivits i utlåtandet eller om utlåtandet används av annan än 

uppdragsgivaren.  
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Fastighet  
STUGAN 80
Fastighetsnyckel: 80157003 Uppdaterad datum: 2019-02-18

Distriktsnamn: Borgholm Allmän del senast ändrad: 19931110

Status: Levande Senast ändrad: 1992-08-28
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-28 132   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 132 Dnr 2021/151 253 KS 
 
Fastighetsförsäljning del av Knäppinge 7:1 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  kvarstående del av Knäppinge 7:1 ska säljas enligt kartbilaga. 

Ärendebeskrivning 
2020-11-16 ansökte tillväxenheten, mark och exploatering om att utreda förhands-
besked för byggnation på kommunala fastigheten Knäppinge 7:1 i Alböke by.   

Efter positivt förhandbesked 2021-01-28 för byggnation på Knäpppinge 7:1 lades 
del av fastigheten ut för försäljning via fastighetsbyrån i Borgholm med utgångspris 
195 000 kronor, budgivning slutade på 420 000 kronor.  

Ytterliggare en del (del 2) av Knäppinge 7:1 kan säljas. Denna yta är för liten för att 
styckas som egen fastighet därför ser tillväxenheten igen anledning kommunen att 
behålla denna yta.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 § 182 föreslår kommunstyrelsen fö-
reslå kommunfullmäktige att kvarstående del av Knäppinge 7:1 ska säljas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07 § 182. 

Tjänsteskrivelsen, 2021-09-07. 

Köpeavtal för del av Knäppinge 7:1, 2021-07-30. 

Kartbilaga över del 2 av Knäppinge 7:1, 2021-09-03. 

Bedömning 
Fastigheten Knäppinge 7:1 lämpar sig väldigt väl för bostadsbebyggelse och det 
finns ingen anledning till att kommunen skulle behålla marken ur strategiskt syn-
punkt. Kvarstående del av Knappinge 7:1 har inget värde för kommunen. 

Konsekvensanalys 
Försäljningen innebär en intäkt för tillväxtenheten - mark och exploatering för att vi-
dare kunna utveckla kommunens markinnehav.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-07 182   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 182 Dnr 2021/151 253 KS 
 
Fastighetsförsäljning del av Knäppinge 7:1 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  kvarstående del av Knäppinge 7:1 ska säljas. 

Ärendebeskrivning 
2020-11-16 ansökte tillväxenheten, mark och exploatering om att utreda förhands-
besked för byggnation på kommunala fastigheten Knäppinge 7:1 i Alböke by.   

Efter positivt förhandbesked 2021-01-28 för byggnation på Knäpppinge 7:1 lades 
del av fastigheten ut för försäljning via fastighetsbyrån i Borgholm med utgångspris 
195 000 kronor, budgivning slutade på 420 000 kronor.  

Ytterliggare en del (del 2) av Knäppinge 7:1 kan säljas. Denna yta är för liten för att 
styckas som egen fastighet därför ser tillväxenheten igen anledning kommunen att 
behålla denna yta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen, 2021-09-07. 

Köpeavtal för del av Knäppinge 7:1, 2021-07-30. 

Kartbilaga över del 2 av Knäppinge 7:1, 2021-09-03. 

Bedömning 
Fastigheten Knäppinge 7:1 lämpar sig väldigt väl för bostadsbebyggelse och det 
finns ingen anledning till att kommunen skulle behålla marken ur strategiskt syn-
punkt. Kvarstående del av Knappinge 7:1 har inget värde för kommunen. 

Konsekvensanalys 
Försäljningen innebär en intäkt för tillväxtenheten - mark och exploatering för att vi-
dare kunna utveckla kommunens markinnehav.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-08-23 2019/224 253 
     

 
Handläggare 
Julia Hallstensson 
Mark- och exploateringsstrateg 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 348  Julia.Hallstensson@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 
Fastighetsförsäljning kommunala mark -  del av Knäppinge 7:1 

Förslag till beslut  
 
att  kvarstående del av Knäppinge 7:1 ska säljas. 

Ärendebeskrivning 
2020-11-16 ansökte tillväxenheten, mark och exploatering om att utreda förhands-
besked för byggnation på kommunala fastigheten Knäppinge 7:1 i Alböke by.   

Efter positivt förhandbesked 2021-01-28 för byggnation på Knäpppinge 7:1. Del av 
fastigheten lades ut för försäljning via fastighetsbyrån i Borgholm med utgångspris 
195 000 kronor, budgivning slutade på 420 000 kronor.  

Ytterliggare en del (del 2) av Knäppinge 7:1 kan säljas. Denna yta är för liten för att 
styckas som egen fastighet därför ser tillväxenheten igen anledning kommunen att 
behålla denna yta.  

Beslutsunderlag 
Köpeavtal för del av Knäppinge 7:1, 2021-07-30. 
Kartbilaga över del 2 av Knäppinge 7:1, 2021-09-03. 

Bedömning 
Fastigheten Knäppinge 7:1 lämpar sig väldigt väl för bostadsbebyggelse och det 
finns ingen anledning till att kommunen skulle behålla marken ur strategiskt syn-
punkt. Kvarstående del av Knappinge 7:1 har inget värde för kommunen. 

Konsekvensanalys 
Försäljningen innebär en intäkt för tillväxtenheten - mark och exploatering för att vida-
re kunna utveckla kommunens markinnehav.  

 
  
 
Anders Magnusson Julia Hallstensson 
Tillväxtchef Mark- och exploateringsstrateg 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för beredning 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Ekonomiavdelningen
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 119   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 119 Dnr 2021/140 432 KS 
 
Nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Högsrum 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att  området från Rönnerum till Högsrums by, via områdena Lindersborg/Odens 

flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verksamhetsområde för 
vattentjänster (dricksvatten och spillvatten).  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att nytt verksamhetsområde skapas i VA-di-
striktet Högsrum. 

Det som föreslås är att skapa utökat verksamhetsområde för vatten (V) och nytt 
verksamhetsområde för spillvatten (S) från Rönnerum till Högsrums by, via områ-
dena Lindersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat och inkludera fas-
tigheterna enligt bifogad fastighetslista. 

I bilaga finns översiktskarta över det geografiska område som omfattas av försla-
get, kartbild över föreslaget verksamhetsområde, lista med fastighets-beteckningar, 
vilken del av fastigheten som ingår, samt vilken va-tjänst som fastigheten föreslås 
omfattas av. 

Av beslutet i miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-24 § 165 framgår att kommun-
fullmäktige föreslås besluta att området från Rönnerum till Högsrums by, via områ-
dena Lindersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verk-
samhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 160 föreslår kommunstyrelse förslå 
kommunfullmäktige att området från Rönnerum till Högsrums by, via områdena 
Lindersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verksamhets-
område för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-10 § 160. 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-24 § 165. 
Tjänsteskrivelse till miljö- och byggnadsnämnden om nytt verksamhetsområde för 
vattentjänster i Högsrum, 2021-07-02. 
Underlag till nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Högsrum, 2021-07-02. 

Bedömning 
Inom området från Rönnerum, via Högsrums by och öster ut upp till Karums natur-
reservat finns 81 fastigheter (65 bebyggda enl. bifogad lista och 16 obebyggda). 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 119   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Behovet av kommunalt dricksvatten och spillvattenanslutning är stort. I vissa delar 
av Högsrums by finns redan idag kommunalt vatten, medan det saknas i övriga de-
lar av planerade utbyggnadsområdet. Kommunalt avlopp saknas. 

Det enskilda dricksvattnet i området har både kvalitets- och kvantitetsproblem. Om-
rådet har mycket dåliga förutsättningar för enskilda VA-lösningar. Området har 
närhet till naturskyddade områden, fornminnen och vattenskyddsområdet i Rälla. I 
Högsrums by är grundvattnet tidvis högt med stora ytvattenproblem som följd. På 
vissa ställen är jordtäcket mycket tunt, nästan av alvarskaraktär. Risken för negativ 
påverkan, från enskilda avloppslösningar som följd, bedöms som stor. 

Andel fritidsboende i området är medelhögt men de befintliga enskilda avloppens 
status är sämre än genomsnittet. Av både miljö- och hälsoskäl kommer området att 
anslutas till kommunalt VA. 

Kommunens prioritering av området har skett enligt den behovsbedömning som 
ligger till grund för den kommunala VA-planeringen. Bedömningen baseras på miljö 
och hälsomässiga grunder samt det större sammanhanget. 

Det förslagna området utgörs av där det, med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa, behöver ordnas allmänna vattentjänster. Tillväxtenheten föreslår därför en 
utökning av verksamhetsområde inom VA-distriktet Högsrum. 

Konsekvensanalys 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) reglerar kommunens skyldighet 
att ordna vattentjänster. 

Enligt § 6: ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behö-
ver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befint-
lig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjäns-
terna behöver ordnas och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verk-
samhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.” 

När verksamhetsområde för vattentjänster (VO) antagits innebär det en skyldighet 
för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet 
för respektive tjänst som beslutats; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller dagvat-
ten (Df resp. Dg). 

I samband med att kommunen antar området till verksamhetsområde (VO) kan hu-
vudmannen påbörja projektering och utbyggnadsplanering för anslutning av området 
till det kommunala ledningsnätet. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Marcel van Luijn (M), Tomas Zander (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-24 119   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande 
Borgholms Energi för kännedom 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________
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Sammanträdesprotokoll

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf

2021-06-24 165

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 165 Dnr 2021/594 BN

BN 2021/594 Nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Högsrum

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige

att området från Rönnerum till Högsrums by, via områdena Lindersborg/Odens 
flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verksamhetsområde för 
vattentjänster (dricksvatten och spillvatten).

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att nytt verksamhetsområde skapas i VA-di-
striktet Högsrum. 

Det som föreslås är att skapa utökat verksamhetsområde för vatten (V) och nytt 
verksamhetsområde för spillvatten (S) från Rönnerum till Högsrums by, via område-
na Lindersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat och inkludera   fastig-
heterna enligt bifogad fastighetslista. 

I bilaga finns översiktskarta över det geografiska område som omfattas av försla-

get, kartbild över föreslaget verksamhetsområde, lista med fastighets-beteckningar, 

vilken del av fastigheten som ingår, samt vilken va-tjänst som fastigheten föreslås 

omfattas av.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-06-10 § 129.

Tjänsteskrivelse, 2021-06-04.

Karta och fastighetslista, 2021-06-04.

Bedömning

Inom området från Rönnerum, via Högsrums by och öster ut upp till Karums natur-
reservat finns 81 fastigheter (65 bebyggda enl. bifogad lista och 16 obebyggda). 
Behovet av kommunalt dricksvatten och spillvattenanslutning är stort. I vissa delar 
av Högsrums by finns redan idag kommunalt vatten, medan det saknas i övriga de-
lar av planerade utbyggnadsområdet. Kommunalt avlopp saknas. 

Det enskilda dricksvattnet i området har både kvalitets- och kvantitetsproblem. Om-
rådet har mycket dåliga förutsättningar för enskilda VA-lösningar. Området har när-
het till naturskyddade områden, fornminnen och vatten-skyddsområdet i Rälla. 
Högsrums by är grundvattnet tidvis högt med stora ytvattenproblem som följd. På 
vissa ställen är jordtäcket mycket tunt, nästan av alvarskaraktär. Risken för negativ 
påverkan, från enskilda avloppslösningar som följd, bedöms som stor. 

Andel fritidsboende i området är medelhögt men de befintliga enskilda avloppens 
status är sämre än genomsnittet. Av både miljö- och hälsoskäl kommer området att 
anslutas till kommunalt VA. 
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Sammanträdesprotokoll

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf

2021-06-24 165

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunens prioritering av området har skett enligt den behovsbedömning som   
ligger till grund för den kommunala VA-planeringen. Bedömningen baseras på miljö- 
och hälsomässiga grunder samt det större sammanhanget. 

Det förslagna området utgörs av där det, med hänsyn till skyddet för människors 

hälsa, behöver ordnas allmänna vattentjänster. Tillväxtenheten föreslår därför en 

utökning av verksamhetsområde inom VA-distriktet Högsrum.

Konsekvensanalys

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) reglerar kommunens skyldighet 
att ordna vattentjänster. 
Enl. § 6: ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig el-
ler blivande bebyggelse, skall kommunen 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänster-
na behöver ordnas och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksam-
hetsområdet genom en allmän va- anläggning.” 

När verksamhetsområde för vattentjänster (VO) antagits innebär det en skyldighet 
för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet 
för respektive tjänst som beslutats; dricksvatten (V), spill-vatten (S) och/eller dagvat-
ten (Df resp. Dg). 

I samband med att kommunen antar området till verksamhetsområde (VO) kan hu-
vudmannen påbörja projektering och utbyggnadsplanering för anslutning av området 
till det kommunala ledningsnätet.

Dagens sammanträde

VA-planerare/Miljöinspektör redogör ärenden.

Yrkande

Tomas Zander (C) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts för-
slag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige för avgörande

______________
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VA- Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten-

tjänster i Högsrum, Borgholms kommun. 

 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna förslaget, att området 

från Rönnerum till Högsrums by, via områdena Lindersborg/Odens 

flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verksamhetsområde 

för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten), vidare till Kommunfullmäk-

tige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att nytt verksamhetsområde skapas i 
VA-distriktet Högsrum.  
 
Det som föreslås är att: 
Skapa utökat verksamhetsområde för vatten (V) och nytt verksamhetsom-
råde för spillvatten (S) från Rönnerum till Högsrums by, via områdena Lin-
dersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat och inkludera fas-
tigheterna enligt bifogad lista. 

Beslutsunderlag 

Karta och fastighetslista 2021-06-04.  
 
I bilaga finns översiktskarta över det geografiska område som omfattas av 
förslaget, kartbild över föreslaget verksamhetsområde, lista med fastighets-
beteckningar, vilken del av fastigheten som ingår, samt vilken va-tjänst som 
fastigheten föreslås omfattas av.  

Ärende/bedömning 

Inom området från Rönnerum, via Högsrums by och öster ut upp till Karums 
naturreservat finns 81 fastigheter (65 bebyggda enl. bifogad lista och 16 
obebyggda). Behovet av kommunalt dricksvatten och spillvattenanslutning 
är stort. I vissa delar av Högsrums by finns redan idag kommunalt vatten, 
medan det saknas i övriga delar av planerade utbyggnadsområdet. Kom-
munalt avlopp saknas.  
Det enskilda dricksvattnet i området har både kvalitets- och kvantitetspro-
blem. Området har mycket dåliga förutsättningar för enskilda VA-lösningar. 
Området har närhet till naturskyddade områden, fornminnen och vatten-
skyddsområdet i Rälla. Högsrums by är grundvattnet tidvis högt med stora 
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ytvattenproblem som följd. På vissa ställen är jordtäcket mycket tunt, nästan 
av alvarskaraktär. Risken för negativ påverkan, från enskilda avloppslös-
ningar som följd, bedöms som stor.  
Andel fritidsboende i området är medelhögt men de befintliga enskilda av-
loppens status är sämre än genomsnittet. Av både miljö- och hälsoskäl 
kommer området att anslutas till kommunalt VA. 
 
Kommunens prioritering av området har skett enligt den behovsbedömning 
som ligger till grund för den kommunala VA-planeringen. Bedömningen ba-
seras på miljö- och hälsomässiga grunder samt det större sammanhanget.  
Det förslagna området utgörs av där det, med hänsyn till skyddet för männi-
skors hälsa, behöver ordnas allmänna vattentjänster. Kommunledningsför-
valtningens Tillväxtenhet föreslår därför en utökning av verksamhetsområde 
inom VA-distriktet Högsrum.  

Konsekvensanalys 

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) reglerar kommunens 
skyldighet att ordna vattentjänster. 
 
Enl. § 6: ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för 
en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 
 
   1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vat-
tentjänsterna behöver ordnas, och 
 
   2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.” 
 
När verksamhetsområde för vattentjänster (VO) antagits innebär det en 
skyldighet för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och 
tillgodose behovet för respektive tjänst som beslutats; dricksvatten (V), spill-
vatten (S) och/eller dagvatten (Df resp. Dg).  
 
I samband med att kommunen antar området till verksamhetsområde (VO) 
kan huvudmannen påbörja projektering och utbyggnadsplanering för anslut-
ning av området till det kommunala ledningsnätet.  

Övrig information 

Området har avgränsats till att innefatta fastigheter inom ett större sam-
manhang och utifrån där det med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
behöver ordnas allmänna vattentjänster. Dvs. det område där kommunen 
enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) måste ordna med 
kommunal VA- lösning. 
Den planerade utbyggnaden ger möjlighet för fastigheter även utanför om-
rådet att ansluta till kommunalt VA genom avtal. Den tekniska planeringen 
ska utgå från att möjliggöra detta. 
 
Verksamhetsområdena (VO) skall hållas uppdaterade och revideras konti-
nuerligt när nya fastigheter eller områden ansluts.  Kommunfullmäktige fast-
ställer områdets gränser och nya verksamhetsområde beslutas av KF. An-
tagande av nya verksamhetsområden (VO) sker årligen. 
Kartbild ska bifogas över aktuellt verksamhetsområde. Samtliga fastigheter 
ska anges med fastighetsbeteckning och det ska tydligt framgå vilken vat-
tentjänst som avses. Verksamhetsområdet kan för större fastigheter av-

179



Borgholms kommun 
Datum 

2021-XX-XX 
Diarienummer 

2021-XXXXX 
Sida 

3(3) 

 

 

gränsas till att enbart innefatta området i direkt närhet till fastighetens bo-
stadsbebyggelse. Det ska då preciseras vilken del av fastigheten som ingår. 

Christina Larsson 
VA-planering och vattenskydd 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Information inför beslut om utökat verksamhetsområde för 
vattentjänster i Högsrum 

  

Området ingår i det geografiska område som omfattas av va-distriktet Högsrum. 

 

Nuvarande vattentjänst 

Idag finns ett befintligt verksamhetsområde för vattentjänsten dricksvatten i Högsrums by. För 
att möjliggöra påkoppling av området kommer ny spillvatten- och dricksvattenledning dras från 
Rönnerum. Således finns ett behov av kommunala vattentjänster. 

Föreslagen utökning 

Det som föreslås är att utöka verksamhetsområdet med följande vattentjänster: 

 Vatten för normal hushållsanvändning (V)  

 Spillvatten för normal hushållsanvändning (S)  

Handlingar som beslutet fattas på 

 Översiktskarta över det geografiska område som omfattas av förslaget. 

181



 2 (4) 

 

 

 Lista med fastighetsbeteckning, om hela eller del av fastigheten ingår, vilken vatten-
tjänst som fastigheten omfattas av samt vilket va-distrikt fastigheten tillhör. 

 

Karta över berörda fastigheter samt föreslagen utvidgning av 
verksamhetsområdet: 

 

 

 Föreslaget verksamhetsområde för vatten (V) och spillvattenavlopp (S) 

 

 Befintligt verksamhetsområde för vatten (V), och föreslaget verksamhetsom-
råde för spillvattenavlopp (S)  
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Lista på bebyggda fastigheter som ingår i detta beslut (från väster): 
 

FASTIGHETSBETECKNING  DEL SOM IN-
GÅR I VO 

VATTEN-TJÄNST VA-DISTRIKT 

  V S Df Dg  

Högsrum 20:2 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:9 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:6 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:3 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:27 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:35 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 21:2   V S   HÖGSRUM 

Högsrum 21:3 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:39 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:40 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:6 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:7 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:8 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 21:7 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 21:6 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 21:4 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:18 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:2 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:3 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:36 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:26 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:4 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:11 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 4:17 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 4:18 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:30 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:24 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:33 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:41 del av  S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:19 del av  S   HÖGSRUM 

Högsrum 3:17 del av  S   HÖGSRUM 

Högsrum 3:18 del av  S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:1 del av  S   HÖGSRUM 

Högsrum 4:2 del av  S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:1 del av  S   HÖGSRUM 

Högsrum 4:11 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 4:12 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrums kyrka 1:1 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 4:14 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 16:1 
 

V S   HÖGSRUM 
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Högsrum 4:16 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 15:2 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 14:1 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 4:10 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 17:1 
 

 S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:9 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 19:12 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:5 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:4 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:8 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 2:32 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 5:62 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 5:5 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrums-Nyttorp 1:2 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 20:10 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrums-Nyttorp 1:1 del av V S   HÖGSRUM 

Högsrums-Nyttorp 1:3 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrums-Nyttorp 1:4 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrums-Nyttorp 1:5 
 

V S   HÖGSRUM 

Lindersborg 1:1 del av V S   HÖGSRUM 

Nedra Bägby 3:8 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 5:14 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 5:33 
 

V S   HÖGSRUM 

Högsrum 5:46 
 

V S   HÖGSRUM 

Odens flisor 1:1 del av V S   HÖGSRUM 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2021-10-06 2021/137 006 
     

 
Handläggare 
Jonatan Wassberg 
Kommunsekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

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

Till kommunfullmäktige 
 

 
Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdatum och -tider 

Förslag till beslut  
att  godkänna följande sammanträdesdatum för 2022: 

17 januari, 14 februari, 15 mars, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 15 augusti, 
19 september klockan 18:00 och 17 oktober klockan 13:00, och 

preliminärt 21 november, 12 december och 19 december klockan 13:00.  

Ärendebeskrivning 
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ar-
betsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträde. 

Kommunens arbetsgrupp för översyn av ersättningar, arvoden och den politiska or-
ganisationen har valt att föreslå fullmäktige hålla sina sammanträden på dagtid från 
och med valet 2022 och två år framåt. 
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Månad Kommunfullmäktige 
Januari 2022-01-17 
  
Februari 2022-02-14 
  
Mars 2022-03-21 
  
April 2022-04-25 
  
Maj 2022-05-23 
  
Juni 2022-06-20 
  
Juli - 
  
Augusti 2022-08-15 
  
September 2022-09-19 
  
Oktober 2022-10-17 
  
November Preliminärt 
 2022-11-21 
December Preliminärt 
 2022-12-12 
 2022-12-19 
 
Jens Odevall Jonatan Wassberg 
Kommunchef Kommunsekreterare 
 
Beslutet skickas till 
Nämnderna och styrelsen för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Ölands kommunalförbund för kännedom 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2021-10-06 2021/113 111 
     

 
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 kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
 

 
Tjänsteskrivelse - Valdistriktindelning Borgholms kommun allmänna val 
2022 

Förslag till beslut  
 
att  föreslå Länsstyrelsen i Kalmar län besluta behålla nuvarande valdistriktsindel-

ning, bestående av nio valdistrikt. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen, i egenskap av regional valmyndighet har lämnat hemställan till kom-
munfullmäktige att genomföra en översyn av valdistriktsindelningen i kommunen in-
för kommande allmänna val.  

Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns sär-
skilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. 

Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga 
skäl. 

Till underlag har kommunen följande tabell visande antalet röstberättigade i varje 
gällande valdistrikt. 

Valkrets 
Riks 

Kommun Nummer Gällande valdistrikt Antal röstberättigade 
2021-03-01 

08 Borgholm 08850101 Borgholms 1 1437 
08 Borgholm 08850102 Borgholms 2 1391 
08 Borgholm 08850203 Alböke-Föra-Bredsättra-Egby 949 
08 Borgholm 08850707 Köping 1125 
08 Borgholm 08850808 Räpplinge-Högsrum 1128 
08 Borgholm 08851010 Gärdslösa-Långlöt-Runsten 1044 
08 Borgholm 08851313 Böda 627 
08 Borgholm 08851415 Högbv 881 
08 Borgholm 08851516 Källa-Persnäs 579 

 

Bedömning 
Kommunen har fler distrikt med färre än 1000 röstberättigade. Detta stämde även 
vid förra valet. För att få valdistrikt med fler än 1000 röstberättigade skulle flera av 
de nuvarande valdistrikten behöva slås ihop.  
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Antalet röstberättigade i nuvarande distrikt är nästan detsamma som inför valen 
2018. 

Förslaget att inte ändra valdistriktsfördelningen har stämts av med valnämndens 
ordförande som står bakom förslaget. 

Att slå ihop valdistrikt skulle länga avståndet mellan väljare och vallokal i en ut-
sträckning som anses vara icke önskvärd.  

 
 
 
Jens Odevall Jonatan Wassberg 
Kommunchef Kommunsekreterare 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-18 135   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 135 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Valdistriktindelning Borgholms kommun allmänna val 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  föreslå Länsstyrelsen i Kalmar län besluta behålla nuvarande valdistriktsin-

delning, bestående av nio valdistrikt. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen, i egenskap av regional valmyndighet har lämnat hemställan till 
kommunfullmäktige att genomföra en översyn av valdistriktsindelningen i kommu-
nen inför kommande allmänna val.  

Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns 
särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberätti-
gade. 

Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerli-
ga skäl. 

Till underlag har kommunen följande tabell visande antalet röstberättigade i varje 
gällande valdistrikt. 

Valkrets 
Riks 

Kommun Nummer Gällande valdistrikt Antal röstberättigade 
2021-03-01 

08 Borgholm 08850101 Borgholms 1 1437 
08 Borgholm 08850102 Borgholms 2 1391 
08 Borgholm 08850203 Alböke-Föra-Bredsättra-Egby 949 
08 Borgholm 08850707 Köping 1125 
08 Borgholm 08850808 Räpplinge-Högsrum 1128 
08 Borgholm 08851010 Gärdslösa-Långlöt-Runsten 1044 
08 Borgholm 08851313 Böda 627 
08 Borgholm 08851415 Högby 881 
08 Borgholm 08851516 Källa-Persnäs 579 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-06. 

Bedömning 
Kommunen har fler distrikt med färre än 1000 röstberättigade. Detta stämde även 
vid förra valet. För att få valdistrikt med fler än 1000 röstberättigade skulle flera av 
de nuvarande valdistrikten behöva slås ihop.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-18 135   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Antalet röstberättigade i nuvarande distrikt är nästan detsamma som inför valen 
2018. 

Förslaget att inte ändra valdistriktsfördelningen har stämts av med valnämndens 
ordförande som står bakom förslaget. 

Att slå ihop valdistrikt skulle länga avståndet mellan väljare och vallokal i en ut-
sträckning som anses vara icke önskvärd.  

Dagens sammanträde 
Beslutet justeras omedelbart. 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
______________

190



 

Förbundets revisorer 2021-09-20 
 
 

 Direktionen 

  

 För kännedom: 

 Kommunfullmäktige i Borgholms kommun

 Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun 

 
 

 

Revisionsrapport granskning av styrning, ledning och kontroll 

På uppdrag av revisorerna i Ölands Kommunalförbund har PwC genomfört en granskning av 

ovanstående. 

Vi beslutade vid vårt sammanträde den 20 september 2021 att överlämna upprättad 

revisionsrapport till direktionen i Ölands Kommunalförbund och för kännedom till 

kommunfullmäktige i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun.  

Av rapporten framgår bedömningen att direktionen i Ölands Kommunalförbund inte helt 

säkerställer att direktionens styrning och uppföljning är ändamålsenlig och att den interna 

kontrollen inte är tillräcklig.  

Vi önskar få svar från direktionen, senast den 30 november 2021, där direktionen redogör för 

vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten. 

Förbundets revisorer 

 

 

Jan Hellroth    Berit Petersson  

Av Borgholms kommun utsedd revisor  Av Mörbylånga kommun utsedd revisor 
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Deltagare

 BORGHOLM KOMMUN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JAN HELLROTH

Jan Hellroth

2021-09-25 07:16:22 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Sverige
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ölands kommunalförbund 

genomfört en granskning av styrning, ledning och kontroll. Granskningen syftar till 

att bedöma om direktionens styrning och uppföljning är ändamålsenlig och om den 

interna kontrollen är tillräcklig.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att direktionens styrning 

och uppföljning inte helt är ändamålsenlig och att den interna kontrollen inte är 

tillräcklig. 

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se 

respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet 

“Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor”.  

Revisionsfrågor Bedömning  

Finns en tydlig fördelning mellan direktion och förvaltningen 
rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och 
ekonomi? 

Ja  
 

Finns tydliga och mätbara mål för såväl verksamhet som 
ekonomi? 

Delvis  

Finns rutiner och styrdokument som möjliggör en tydlig 
styrning och uppföljning? 

Delvis  

Finns en tydlig ansvarsfördelning mellan olika tjänstepersoner 
rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och 
ekonomi? 

Delvis  

Finns dokumenterade uppföljningar av verksamhet och 
ekonomi som innehåller analyser och förslag till åtgärder (vid 
budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse)? 

Delvis  

Fattas beslut om åtgärder för att nå mål och en ekonomi i 
balans av behörig beslutsfattare inom förbundet? 

Nej 

 

Får direktionen del av uppföljningar av verksamhet och 
ekonomi? 

Ja  

Vidtar direktionen aktiva åtgärder vid behov? Delvis 
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Rekommendationer 

Vi rekommenderar direktionen att:  

• Tydliggöra målutvärderingen så att det framgår vilken nivå som ska uppnås för att 

målen ska anses vara uppfyllda.  

• Utarbeta reglemente och rutiner för intern kontroll samt initiera ett systematiserat 

arbete med årlig identifiering av risker, kontrollmoment och uppföljning. 

• Införa arbetsplatsträffar för chefer i syfte att stärka den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön och på ett tydligare sätt kunna följa upp och bedriva ett 

förbättringsarbete. 

• Tydliggöra verksamheternas ansvar för ekonomi, inköp med mera. 

• På ett tydligare sätt analysera avvikelser och komma med förslag på åtgärder i 

delårsrapporter och årsredovisning, när det föreligger budgetöverskridanden och 

bristande måluppfyllelse. 

• Säkerställa att delegeringsordningen följs och att delegerade beslut återrapporteras i 

enlighet med upprättad rutin. Vissa beslut kan inte delegeras utan måste fattas av 

direktionen i enlighet med kommunallagen och delegeringsordningen. 

• Säkerställa att det görs en prognos över målen för god ekonomisk hushållning 

avseende verksamhet och ekonomi i delårsrapporten som upprättas per den 31 

augusti. 
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Inledning 
Bakgrund 
Ölands Kommunalförbund är ett förbund där Borgholms och Mörbylånga kommuner 

är medlemmar. Förbundets syfte är att verka för samordning av angelägenheter och 

resurser samt att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande. 

Ölands kommunalförbund är ett flersaksförbund som år 2021 ansvarar för den 

räddningstjänst som enligt lag åvilar var och en av förbundsmedlemmarna, 

besöksnäringsfrågor och den gemensamma IT-avdelningen.  

Förbundsdirektionen, som utses av respektive fullmäktigeförsamling, är det högsta 

beslutande organet. Direktionen består av 10 ledamöter och lika många ersättare.  

En tydlig styrning och ledning samt tillräcklig intern kontroll är viktiga parametrar för 

att säkerställa att verksamheten når de mål som finns, både ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt.  

De förtroendevalda revisorerna har utifrån det faktum att någon fördjupad 

granskning inte tidigare gjorts i förbundet beslutat att en första granskning bör 

fokusera på förbundets styrning, ledning och interna kontroll. 

Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att bedöma om direktionens styrning och uppföljning är 

ändamålsenlig och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Revisionsfrågor: 

1. Finns en tydlig fördelning mellan direktionen och förvaltningen rörande ansvar och 

roller i styrning av verksamhet och ekonomi? 

2. Finns tydliga och mätbara mål för såväl verksamhet som ekonomi? 

3. Finns rutiner och styrdokument som möjliggör en tydlig styrning och uppföljning? 

4. Finns en tydlig ansvarsfördelning mellan olika tjänstepersoner rörande ansvar och 

roller i styrning av verksamhet och ekonomi? 

5. Finns dokumenterade uppföljningar av verksamhet och ekonomi som innehåller 

analyser och förslag till åtgärder (vid budgetöverskridande eller bristande 

måluppfyllelse)? 

6. Fattas beslut om åtgärder för att nå mål och en ekonomi i balans av behörig 

beslutsfattare inom förbundet? 

7. Får direktionen del av uppföljningar av verksamhet och ekonomi? 

8. Vidtar direktionen aktiva åtgärder vid behov? 
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Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för 

revisionens analyser och bedömningar. 

● Kommunallagen kap 6, § 6 

● Förbundsordning och reglemente 

● Delegeringsordning 

● Övriga styrdokument som kan vara relevanta för granskningen 

Avgränsning 
Granskningen omfattar i huvudsak år 2021. 

Metod 
Vi har tagit del av följande dokument: förbundsordning, reglemente, 

delegeringsordning, interkontrollplan år 2018, budget 2020 med verksamhetsplan 

2020-2022, budget 2021 med verksamhetsplan 2021-2023, delårsrapport 2020-08-

31 samt årsredovisning 2020-12-31. 

Vi har även tagit del av protokoll från möten i arbetsutskottet och direktionen under 

år 2020 och år 2021. 

Vi har genomfört intervjuer med direktionens presidium, förbundschef, turistchef, IT-

chef, räddningschef samt nämndssekreterare. 

Rapporten har faktakontrollerats av berörda tjänstepersoner. 
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Granskningsresultat 
Ansvar och roller mellan direktion och förvaltning 

Revisionsfråga 1: Finns en tydlig fördelning mellan direktion och förvaltningen 

rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi? 

Iakttagelser 

Enligt förbundsordningen alternerar ordförandeskapet i förbundsdirektionen mellan 

medlemskommunerna (§ 6). Tidsperioden för ett ordförandeskap är en 

mandatperiod. Den medlemskommun som under mandatperioden innehar 

ordförandeskapet ska utse en förbundschef. Uppdraget alternerar mellan 

medlemskommunerna. Kommunchefen som inte väljs till förbundschef ska vara 

biträdande förbundschef (§ 5 a).  

Förbundsdirektionen ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet är även förbundets 

budgetberedning och personalutskott. Dessutom ska arbetsutskottet fatta beslut 

enligt delegering från förbundsdirektionen, bereda ärenden och lämna förslag till 

beslut, ansvara för information gentemot allmänheten samt bevaka och rapportera 

händelser i omvärlden av betydelse för förbundet. I intervju beskrivs att de 

förtroendevalda oftast är nöjda med underlagen till beslut, men om en fråga inte 

anses färdigbehandlad får den anstå till kommande möte. 

Direktionen har fyra ordinarie möten per år och mellan varje möte träffas 

arbetsutskottet. I intervju beskrivs att det hålls extra möten vid behov. Det finns ett 

årshjul som övergripande visar tidpunkterna för budget, delårsrapport och 

årsredovisning samt intern kontroll. Enligt årshjulet ska direktionen behandla en 

internkontrollplan i november månad. Samtliga chefer inom förbundet deltar både 

på direktionens och arbetsutskottets möten. 

I intervju beskrivs att företrädarna för direktionen är trygga i hur tjänstepersonerna 

leder de olika områden som ingår i förbundet. Det påtalas särskilt att stödet i 

ekonomifrågor har förbättrats under det senaste året. Eftersom de ledande 

förtroendevalda och tjänstepersonerna även har ledande positioner i respektive 

kommun beskrivs en risk för att ge olika signaler när frågor behandlas i förbundet 

mot när de tas upp i respektive kommun, men det ges inget exempel på att det 

skulle ha skett. Det framgår av intervjuerna att de olika verksamheternas behov av 

styrning och ledning från direktionens sida skiljer sig från varandra. Stora områden 

av räddningstjänstens verksamhet är lagstyrd medan det finns större utrymme för 

politisk styrning inom turismverksamheten. När det gäller IT-verksamheten är det i 

stor utsträckning en utförarorganisation som styrs av behoven inom kommunens 

förvaltningar. Från vissa av tjänstepersonerna anges ett behov av tydligare 

ställningstagande i vissa frågor från direktionens sida. Det kan till exempel gälla 

ambitionsnivå och satsningar inom ej lagstyrda områden.  

Det finns en delegeringsordning från februari 2020 som reglerar förhållandet mellan 

direktionen och tjänstepersonerna inom områden som behandlas av 

kommunallagen (1991:900), lag (2009:400) offentlighet- och sekretesslagen, lag 
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(1986:223) förvaltningslagen, lag (1990:782) arkivlagen, lag (2003:778) om skydd 

mot olyckor samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Av delegeringsordningen framgår att ärenden som är ren verkställighet samt att 

delegerad beslutanderätt endast får utnyttjas inom ramen för respektive enhets 

detaljbudget eller inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt. Ärenden som är 

av principiell betydelse eller av större vikt ska fattas av förbundsdirektionen.  

Beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen ska återrapporteras till den 

som lämnat delegationen. Återrapportering av beslut ska ske på avsedd blankett 

och det ska ske löpande. Granskningen av protokoll visar att det sker en 

återrapportering på direktionens möten. 

Bedömning 

Finns en tydlig fördelning mellan direktionen och förvaltningen rörande ansvar och 

roller i styrning av verksamhet och ekonomi? 

Ja. 

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser: 

● Det finns ett reglemente som reglerar ramarna för direktionens och arbetsutskottets 

organisation och uppgifter.  

● De övergripande processerna för budget, uppföljning och intern kontroll har tydliggjorts 

i ett årshjul. Vi noterar dock att det inte skett något systematiskt arbete med intern 

kontroll sedan år 2018 (se även revisionsfråga 2). 

● Det finns en delegeringsordning som tydliggör roller och ansvar inom de lagområden 

som förbundets verksamhet berörs av. Granskning av protokoll visar att det sker en 

kontinuerlig återrapportering av delegationsbeslut på direktionens möten. Vi noterar att 

delegeringsordningen inte hänvisar till senaste versionen av kommunallagen 

(2017:725).  

Mätbara mål 

Revisionsfråga 2: Finns tydliga och mätbara mål för såväl verksamhet som 

ekonomi? 

Iakttagelser 

I verksamhetsplanen för år 2021 med budget och flerårsplan för 2022–2023 

beskrivs fem kvalitetsfaktorer och till dessa har kvalitetsindikatorer kopplats (1–3). 

Kvalitetsfaktorerna är: 

● Upplevelsen av vårt bemötande 

● Positiv upplevelse av verksamheten 

● Tydlig styrning av processer och rutiner 

● God arbetsmiljö 

201



 
 

8 

● Ekonomi i balans 

Det har även tagits fram kvalitetsfaktorer för respektive verksamhetsområde; IT, 

turism och räddningstjänst utifrån perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare 

och ekonomi. Varje kvalitetsfaktor motsvaras av en kvalitetsindikator som beskriver 

hur kvalitetsfaktorn ska mätas. Det framgår att merparten av kvalitetsindikatorerna 

för de övergripande kvalitetsfaktorerna kommer från respektive 

verksamhetsområde. 

I intervju beskrivs att förbundet använder samma styrmodell som Mörbylånga 

kommun vilket från och med budget 2021 innebär en övergång till tillitsbaserad 

styrning. Övergången ses av de intervjuade som en process där ett första steg har 

tagits i verksamhetsplan 2021, men att mer utbildning efterfrågas. 

Vi har gått igenom kvalitetsfaktorerna och kvalitetsindikatorerna som finns i 

verksamhetsplanen år 2021 både övergripande och per verksamhetsområde.  

Målgruppsperspektivet 

Inom IT-verksamheten mäts upplevelsen av IT-verksamhetens bemötande, av IT-

arbetsplatsen och av systemdriften. Samtliga indikatorer mäts genom en enkät som 

skickas ut till alla användare av IT-verksamhetens tjänster.  

Räddningstjänsten mäter att drabbade får effektiv hjälp vid olyckor och att 

myndighetsutövningen är rättssäker. Den första indikatorn hämtas från de 

händelserapporter som skrivs efter varje insats. Den andra indikatorn syftar till att 

säkerställa att ärenden är korrekt beredda vad gäller formalia.  

Turismorganisationen använder SCB:s statistik över antalet kommersiella gästnätter 

där alla verksamhetsutövare som hyr ut åtta bäddar eller fler rapporterar in utfallet. 

Det beskrivs vara ett sätt att uppskatta antalet besökare på Öland.  

Det är två övergripande kvalitetsfaktorer som avser målgruppsperspektivet. Dessa 

är ”upplevelsen av vårt bemötande” och ”positiv upplevelse av verksamheten”. 

”Upplevelsen av vårt bemötande” mäts genom andel som upplever ett bra 

bemötande (alla) medan ”positiv upplevelse av verksamheten” mäts genom antal 

som besöker Öland (turism), effektiv hjälp vid olyckor (räddningstjänst) och andel 

som upplever en bra IT-arbetsplats (IT). 

Verksamhetsperspektivet 

IT-verksamheten ska arbeta med att tydliggöra och dokumentera interna processer 

och rutiner genom att medarbetarna inventerar de processer/rutiner som finns 

utifrån ändamålsenlighet och funktion. Ett nyligen införskaffat 

ärendehanteringssystem möjliggör uttag av statistik för att gruppera ärenden utifrån 

system och medarbetare. Statistiken ska användas för att prioritera insatser. Antalet 

driftstopp ska minimeras. 

Räddningstjänsten fokuserar på intern kommunikation och förmedling av 

information vilket mäts genom arbetsmiljöenkäten. 

Turismorganisationen ska mäta faktorerna ”kompetensutveckling” och ”bra 

processer/rutiner” genom resurser i tid och pengar i första fallet och genom resurser 
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i form av tid i andra fallet. Det beskrivs finnas ett stort behov att stärka den digitala 

kompetensen i organisationen, men det framgår inte hur tillskottet av resurserna 

beräknas påverka kvaliteten. Vidare ska dialogen med näringsliv och kommuner 

förbättras genom kompetensutvecklingen.  

Den övergripande kvalitetsfaktorn är ”positiv upplevelse av verksamheten” som 

mäts genom indikatorerna interna processer och rutiner (IT), andel medarbetare 

som upplever att de har tillräcklig med resurser i form av tid för att utföra ett bra 

arbete (turism) samt andel medarbetare som upplever att de får en tydlig 

kommunikation/förmedling av information (räddningstjänst). 

Medarbetarperspektivet 

IT-verksamheten fokuserar på arbetsgruppen när det gäller att snabbt kunna agera 

om det uppstår problem och att säkerställa att alla får förmedla sin upplevelse 

genom att mäta antalet frågor och svar som rapporteras.  

Räddningstjänsten ska mäta arbetsmiljö och kompetensutveckling genom 

arbetsmiljöenkäten. 

Turismorganisationen har som kvalitetsfaktor ”friska medarbetare”. Personalen ska 

trivas på sin arbetsplats genom att det anordnas gemensamma afterworks och 

aktiviteter med teambuildning. 

De övergripande kvalitetsindikatorerna för ”god arbetsmiljö” är andel medarbetare 

som upplever arbetsglädje (alla), andel medarbetare som känner sig delaktiga (alla) 

och sjukfrånvaro i % av arbetad tid (alla).  

Ekonomiperspektivet 

När det gäller ekonomiperspektivet mäter IT-avdelningen prognossäkerheten, 

budget i balans och kostnad per användare, system och dator för att utvärdera om 

IT-kostnaden i de olika perspektiven minskar.  

Räddningstjänsten har som kvalitetsfaktor ”ekonomi i balans” vilket innebär ett 

budgetöverskott med 1 % för år 2021. I intervju beskrivs att verksamheten ska bidra 

till återhämtning av ett tidigare budgetunderskott vilket medförde att förbundet fick 

ett negativt balanskravsresultat.  

Inom turismorganisationen ska uppföljningar göras var fjärde vecka, men det 

framgår inte i vilken form som utvärderingen ska ske eller vad som ska mätas. 

Kostnadsmedvetenheten ska mätas genom att en gång per år efterfråga hur många 

partners som är nöjda med turismorganisationens arbete. 

Den övergripande kvalitetsfaktorn är ”ekonomi i balans” för samtliga 

verksamhetsområden. 

Vår granskning visar att det inte framgår vilka nivåer som indikatorerna ska visa för 

att resultatet ska anses vara tillfredsställande för verksamhetsområdena IT och 

turism, medan det går att utläsa för räddningstjänsten. 

Samtliga verksamheter har även tagit fram prioriterade utvecklingsmål där det 

framgår varför utvecklingsmålet är prioriterat, vad problemet/utmaningen är idag, 
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vilka konkreta effekter som är önskvärda, relevanta indikatorer, valda strategier för 

måluppfyllelse samt prioriterade åtgärder för måluppfyllelse.  

Bedömning 

Finns tydliga och mätbara mål för såväl verksamhet som ekonomi? 

Delvis. 

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser: 

● Det finns kvalitetsfaktorer med kvalitetsindikatorer som mäts via enkäter eller 

inhämtning av statistik för respektive verksamhet, men det saknas ett 

kvalitetsperspektiv för vissa av indikatorerna.  

● Det framgår inte vilka nivåer som indikatorerna ska visa för att resultatet ska anses 

vara tillfredsställande för verksamhetsområdena IT och turism, medan det går att 

utläsa för räddningstjänsten. 

Rutiner och styrdokument 

Revisionsfråga 3: Finns rutiner och styrdokument som möjliggör en tydlig styrning 

och uppföljning? 

Iakttagelser 

Det finns en förbundsordning med tillhörande reglemente från år 2019. 

Förbundsordningen stadgar att direktionen ska upprätta en budget för nästa 

kalenderår. Förslaget ska kommuniceras med kommunstyrelserna i 

medlemskommunerna och fastställas av förbundsdirektionen innan oktober månads 

utgång (§ 14). 

Förbundsdirektionen ska enligt reglementet se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som medlemskommunerna har bestämt, de 

föreskrifter som finns i lag, förordning, andra föreskrifter, förbundsordning och 

reglementet (§ 7).  

Det övergripande styrdokumentet är verksamhetsplan med budget och flerårsplan. 

Enligt verksamhetsplanen 2021 med budget och flerårsplan 2022–2023 ska ”Ölands 

kommunalförbund stärka Borgholm och Mörbylånga kommuns arbete inom 

besöksnäringsfrågor, räddningstjänst och IT-samverkan. Båda kommunernas 

visioner, värdegrunder och prioriterade mål har ett tydligt fokus på att ta vara på 

besöksnäringens möjlighet att utveckla Ölands näringsliv och Öland som besöksmål 

på ett hållbart sätt. Räddningstjänsten bidrar till ökad trygghet för både invånarna 

och besökarna. IT-verksamheten är en stödfunktion vars uppgift är att stödja båda 

kommunerna för att de ska kunna fullgöra sina ”grunduppdrag.” 

Förbundschef och biträdande förbundschef tar tillsammans med 

verksamhetscheferna fram ett första budgetförslag som presenteras för direktionens 

arbetsutskott under våren. Arbetsutskottet ger förbundschefen i uppdrag att arbeta 

vidare med förslaget vilket görs tillsammans med verksamhetscheferna. I intervju 

beskrivs att budgetprocessen för år 2022 är första gången som Borgholms kommun 

och Mörbylånga kommun samordnat sina respektive tidplaner. Direktionen fattar 

beslut om de ekonomiska ramarna i maj månad medan beslut om 
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verksamhetsplanen tas till hösten. I intervju beskrivs att verksamhetsplanen beaktar 

det ekonomiska utrymmet som givits verksamheterna i tidigare beslut. 

I förbundsordningen beskrivs även att medlemskommunerna ska bistå med stöd till 

kommunalförbundet genom ekonomi- och kansliorganisation (Mörbylånga kommun) 

samt personaladministration (Borgholms kommun) (§ 5b). Därmed följer uppföljning, 

av verksamhet och ekonomi, strukturen för Mörbylånga kommun. Det görs 

uppföljning av verksamhetsmål och ekonomi per april, augusti och december. 

Uppföljning av ekonomi görs per månad. Verksamhetscheferna beskriver att de har 

regelbunden kontakt med förbundets controller.  

Det saknas ett reglemente för intern kontroll och internkontrollplanen som finns på 

förbundets webbsida är från år 2018. I intervju beskrivs att det inte finns någon 

senare version av planen. 

Respektive område har styrdokument som reglerar ramarna för respektive 

verksamhet. För IT-verksamheten finns en IT-strategi som nyligen har beslutats av 

kommunerna. Räddningstjänsten är ålagd att ta fram ett handlingsprogram som 

fastställs av direktionen. Gällande handlingsprogram beslutades av direktionen i maj 

2019 och avser år 2019–2022. Det finns en besöksstrategi inom turismen som 

håller på att revideras. Under december 2019 hölls work-shops med direktionen i 

syfte att samla in underlag för en uppdatering. I intervju beskrivs att pandemin har 

försenat processen. 

Bedömning 

Finns rutiner och styrdokument som möjliggör en tydlig styrning och uppföljning 

Delvis. 

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser: 

● Det finns övergripande styrdokument som förbundsordning med reglemente som 

sätter ramarna för förbundets budgetprocess. 

● Styrdokumentet verksamhetsplan med budget och flerårsplan innehåller 

verksamhetsmål och budget per avdelning samt totalt för förbundet. 

● Verksamheterna har styrdokument inom sina respektive områden.  

● Uppföljning av verksamhetsmål och ekonomi sker enligt styrmodellen för Mörbylånga 

kommun eftersom förbundsordning reglerar att ekonomistödet köps därifrån. 

● Det saknas ett reglemente för intern kontroll. 
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Ansvar och roller mellan olika tjänstepersoner 

Revisionsfråga 4: Finns en tydlig fördelning mellan olika tjänstepersoner rörande 

ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi? 

Iakttagelser 

Enligt förbundsordningen är förbundschefen chef och personalansvarig för 

kommunalförbundets samtliga verksamhetsområden (§ 5a). I intervju beskrivs att 

förbundschefen är chef över räddningschefen och IT-chefen samt 

nämndssekreteraren medan biträdande förbundschef är chef över turistchefen. När 

kommuncheferna skiftar roller i förbundet efter en mandatperiod byter de också 

underställda eftersom chefskapet är kopplat till rollen i förbundet och inte till person.  

I intervju beskrivs att roller och ansvar för tjänstepersonerna i förbundet som tydliga. 

Nuvarande förbundschef håller medarbetarsamtal med underställd personal, men 

inte några arbetsplatsträffar. Medarbetarsamtalen dokumenteras i form av en 

uppdragsbeskrivning som den anställde får en kopia av.  

Inför varje möte med direktionens arbetsutskott hålls ett förberedande möte där 

förbundschef och biträdande förbundschef deltar tillsammans med cheferna för 

turism, räddningstjänst och IT samt nämndssekreteraren. På mötena förbereds 

ärenden inför arbetsutskottets sammanträden. Cheferna för de olika 

verksamhetsområdena lägger fram ärenden antingen för information eller för beslut 

medan nämndssekreteraren anmäler ärenden av övergripande karaktär. Mötet är av 

informell karaktär och det förs inga gemensamma mötesanteckningar.  

I intervju beskrivs att verksamheterna inom förbundet skiljer sig så mycket åt att det 

finns behov av enskilda avstämningar med respektive chef. Dessa avstämningar är 

av informell karaktär, sker vid behov och dokumenteras inte. 

Delegeringsordningen reglerar ansvar för beslut till förbundschef, som kan 

vidaredelegera beslutanderätt med stöd av kommunallagen1. Det saknas 

arbetsbeskrivning eller liknande för verksamhetschefernas tjänster. Sammantaget 

innebär det att verksamhetschefernas uppdrag inte är reglerade avseende ekonomi 

och inköp med mera. 

Bedömning 

Finns en tydlig fördelning mellan olika tjänstepersoner rörande ansvar och roller i 

styrning av verksamhet och ekonomi? 

Delvis. 

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser: 

● Det hålls regelbundna medarbetarsamtal som resulterar i en uppdragsbeskrivning som 

delges verksamhetschefen. Däremot hålls det inga arbetsplatsträffar.  

● Det finns gemensamma möten där det kan ske utbyte av information mellan 

förbundschef, biträdande förbundschef och verksamhetschefer. De gemensamma 

 
1 KL 7 kap 6 § 
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mötena kompletteras med enskilda möten där specifika verksamhetsfrågor behandlas. 

Inga av mötena dokumenteras i några gemensamma anteckningar. 

● Delegeringsordningen reglerar förbundschefens ansvar för beslut, men det saknas 

arbetsbeskrivning eller liknande för verksamhetschefernas tjänster.  

 

Revisionsfråga 5: Finns dokumenterade uppföljningar av verksamhet och ekonomi 

som innehåller analyser och förslag till åtgärder (vid budgetöverskridande och 

bristande måluppfyllelse)? 

Iakttagelser 

Dokumenterade uppföljningar av verksamhet och ekonomi sker främst inom ramen 

för delårsrapport och årsredovisning. I delårsrapporten per 2020-08-31 sker en 

uppföljning utifrån målen i verksamhetsplanen, en beskrivning av väsentliga 

händelser per verksamhet samt en analys av nuläge och framtida utmaningar. 

Enligt prognosen för år 2020, upprättad per 2020-08-31, förväntas 

räddningstjänsten överskrida budget med 300 tkr och IT-verksamheten med 350 tkr. 

I båda fallen anges orsaken vara att vissa kostnader inte tagits med i budgeten. 

Prognosen för förbundet som helhet är att redovisa ett överskott med 225 tkr, på 

grund av att finansförvaltningen och posten avskrivningar är lägre än budget med 

690 tkr respektive 200 tkr. Det konstateras i delårsrapporten att överskottet inte 

räcker till att återställa det negativa balanskravsresultatet. Ett tilläggsäskande för en 

utökning av medlemsbidraget har därför skickats till respektive medlemskommun. 

Årsredovisningen per 2020-12-31 är strukturerad på liknande sätt som 

delårsrapporten. Även här finns en uppföljning utifrån målen i verksamhetsplanen 

samt en analys av nuläge och utmaning per verksamhet. Årets resultat uppgår till 

393 tkr. Enligt driftredovisningen visar förbundsledningen ett underskott jämfört med 

-179 tkr jämfört med budget, räddningstjänsten visar -86 tkr och IT-

verksamheten -1 007 tkr. Det finns positiva avvikelser jämfört med budget vilka 

uppgår till 1 665 tkr, till exempel turismorganisationen (626 tkr), finansförvaltningen 

(422 tkr) och posten medlemsbidrag (437 tkr). Under rubriken ”Kommentarer till 

ekonomiskt utfall” anges orsaker till avvikelserna. När det gäller IT-verksamheten 

uppges att budgeten under det första verksamhetsåret i förbundet inte omfattat alla 

kostnader. Det kommer delvis att rätta till sig under år 2021. Av det negativa 

balanskravsresultatet ska -269 tkr återställas senast år 2022.  

I delårsrapporten per 2020-08-31 beskriver varje verksamhet verksamhetsmål och 

finansiella mål inom fyra olika perspektiv, kund, utveckling, medarbetare och 

ekonomi. I årsredovisningen 2020 redovisas måluppfyllelsen. Nedan beskrivs de 

verksamhetsmål som inte uppnåtts och vilken analys som gjorts med avseende på 

den bristande måluppfyllelsen. Uppföljningen i delårsrapport och årsredovisning 

följer de mål som beslutats i verksamhetsplan och budget för år 2020. 

Turismorganisationen 

Under perspektivet ‘’kund’’ finns tre verksamhetsmål, ‘’Öland ska vara en bra plats 

att leva och bo på samt besöka’’, ‘’Öka antalet inflyttningar’’, ‘’Turismorganisationen 

ska ses som den samlande partnern i uppdraget att utveckla destinationen’’. 
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Måluppfyllelsen mäts sedan med hjälp av indikatorn ‘’Öland är en bra plats att leva 

och bo på (SCB)’’. Målet var över 65 % men i årsredovisningen går det att utläsa att 

utfallet blev 64 %. Därmed uppfylldes inte målet.  

Under perspektivet ‘’utveckling’’ finns tre verksamhetsmål, ‘’Varumärket Öland 

förstärks’’, ‘’Utveckla nya säsonger på Öland’’, ‘’Erbjuda en hållbar 

turistdestination’’. Måluppfyllelsen mäts med hjälp av måttet ‘’Kommersiella 

gästnätter (SCB)’’. Målet var över 1 400 000, utfallet blev 1 124 000 (SCB nov-20). 

Under perspektivet ‘’medarbetare’’ finns tre verksamhetsmål, ‘’Medarbetare ska 

trivas på sin arbetsplats’’, ‘’Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats’’, 

‘’Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter’’. 

Måluppfyllelsen mäts med hjälp av måttet Medarbetarenkät. Målet var 100%, utfallet 

blev 96 % 

I både delårsrapporten och årsredovisningen ges en beskrivning av nuläge och 

utmaningar som i stort sett liknar varandra. I beskrivningen anges att pandemin har 

präglat turismorganisationen på flera sätt. På grund av pandemin halverades nästan 

antalet besökare på turistbyråerna i Borgholm och Färjestaden år 2020 jämfört med 

år 2018 och 2019. Det anges bland annat bero på att de utländska besökarna 

nästan uteblev samt att det infördes restriktioner för restaurangbesök, resor med 

mera.  

Räddningstjänsten 

Under perspektivet ‘’utveckling’’ finns två verksamhetsmål, ‘’Medarbetare ska få den 

utveckling och kompetenshöjning de behöver’’ och ‘’Ny personal ska få nödvändig 

utbildning’’. Måluppfyllelsen mäts med hjälp av måtten ‘’övningsuppföljning’’ där 

målet var att all personal ska ha genomfört de övningar som är planerade för 

respektive station, utfallet blev att målet ej är uppnått. Detta beror på pandemin, då 

en del planerade övningar har fått ställas in. Det andra målet som inte uppfylls är 

‘’Formella kompetenser’’ där målet var att grundutbildning för den formella 

kompetensen ges minst en gång per år. Målet har inte uppnåtts på grund av 

besparingar samt att pandemin har gjort att en del utbildningar fått ställas in.  

I nuläge och utmaningar återges att efter torkan 2018 framkom vissa brister som 

kommunen har att hantera. Utifrån de interna utredningarna som räddningstjänsten 

gjorde har vissa åtgärder utförts medan vissa åtgärder kvarstår att utföra.  

IT-verksamheten 

Under perspektivet ‘’kund’’ finns ett verksamhetsmål, ”Med effektivitet arbete ge 

snabb och korrekt service till våra användare”. Måluppfyllelsen mäts med hjälp av 

måtten ”kundnöjdhet enligt IT-enkät” samt ‘’leveranstid av utrustning till nyanställda”. 

Det första målet följdes inte upp eftersom IT-enkäten inte skickades ut. Det andra 

målet var att utföra leveranserna inom två veckor, vilket inte uppfylldes på grund av 

komponentbrist. I återrapporteringen anges att leveranstiden kommer att förbättras 

framöver. 
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I nuläge och utmaningar beskrivs att på grund av pandemin har efterfrågan att 

arbeta digitalt ökat. Det innebär att det har varit brist på IT-produkter men IT-

avdelningen har löst det genom att ha produkter på lager. 

Bedömning 

Finns dokumenterade uppföljningar av verksamhet och ekonomi som innehåller 

analyser och förslag till åtgärder (vid budgetöverskridande och bristande 

måluppfyllelse)? 

Delvis. 

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser: 

● Det görs dokumenterade uppföljningar av verksamhet och ekonomi främst inom ramen 

för delårsrapport och årsredovisning som till delar innehåller analyser och förslag till 

åtgärder vid budgetöverskridande och bristande måluppfyllelse. 

● Det saknas en tydlig koppling mellan beskrivningen av nuläge och utmaning 

samt verksamhetsmålen med bristande måluppfyllelse i årsredovisning 2020. 

● Vi konstaterar att den beskrivning av nuläge och utmaningar som görs i 

delårsrapporten i stort sett överensstämmer med beskrivningen i 

årsredovisningen. Vi anser att beskrivningen av analys och utmaningar i 

årsredovisningen borde omfatta åtgärder för att komma till rätta med bristande 

måluppfyllelse och negativa budgetavvikelser på ett tydligare sätt. 

Beslut av behörig beslutsfattare 

Revisionsfråga 6: Fattas beslut om åtgärder för att nå mål och en ekonomi i balans 

av behörig beslutsfattare inom förbundet? 

Iakttagelser 

Under revisionsfråga 3 beskrivs att delegeringsordningen inte omfattar ärenden som 

är ren verkställighet. Vid ren verkställighet saknas som regel utrymme för 

beslutsalternativ eller valmöjligheter. Enligt delegeringsordningen är det 

förbundschefen som anställer chefer, utom förbundschef och biträdande 

förbundschef, samt övrig personal inom verksamhetsområdet. Det framgår dock inte 

var det ekonomiska ansvaret ligger. Vidare beskrivs under revisionsfråga 4 att 

medarbetarsamtalen dokumenteras i form av en uppdragsbeskrivning, men att det 

inte finns några arbetsbeskrivningar för tjänsterna som verksamhetschef i förbundet. 

I årsredovisning per 2020-12-31 redovisade, som beskrivits ovan, 

förbundsledningen, räddningstjänsten och IT-verksamheten underskott jämfört med 

budget. Det framgår även av föregående avsnitt att fem av verksamhetsmålen inte 

uppnåddes.  

Nedan beskrivs exempel på åtgärder som vidtagits för att nå mål och en ekonomi i 

balans. Vi har dock inte kunnat fastställa att beslut tagits av behörig beslutsfattare. 

Inom räddningstjänsten hölls inte utbildning för olika formella kompetenser under år 

2020, till exempel när det gäller behörighet att arbeta med motorsåg eller att få 
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operera höjdfordon. Det var en konsekvens av pandemin, men också för att minska 

kostnaderna inom verksamheten till följd av prognostiserade underskott. Beslutet 

innebar att ett av verksamhetsmålen inte uppnåddes. Vi har inte tagit del av något 

underlag som visar vem som gjorde prioriteringen. 

Mot slutet av år 2020 såldes tre av verksamhetens bandvagnar inom 

räddningstjänsten vilket bidrog till en intäkt som minskade det prognostiserade 

budgetunderskottet. Enligt delegeringsordningen är det förbundschefen som har att 

besluta om försäljning av lös egendom. I vår granskning har vi inte tagit del av något 

underlag som visar vem som fattade beslut om försäljningen.  

IT-verksamheten uppnådde inte målet om leveranstid av ny utrustning på grund av 

komponentbrist till videokonferenser då fler skulle arbeta hemma. För att underlätta 

för verksamheten har IT-avdelningen börjat hålla produkter i lager.  

Bedömning 

Fattas beslut om åtgärder för att nå mål och en ekonomi i balans av behörig 

beslutsfattare inom förbundet? 

Nej. 

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser: 

• Granskningen visar att det fattas beslut om åtgärder för att nå mål och få en 

ekonomi i balans. I exemplen ovan går det dock inte att fastställa om besluten 

har fattats av behörig företrädare av förbundet. Det gäller till exempel när 

beslut om besparingar kommer i konflikt med verksamhetsmål eller när 

försäljning sker av lös egendom.  

• Det saknas arbetsbeskrivningar för tjänsterna som verksamhetschef i 

förbundet vilket till exempel gör att det ekonomiska ansvaret inte blir tydliggjort. 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi till direktionen 

Revisionsfråga 7: Får direktionen del av uppföljningar av verksamhet och ekonomi? 

Iakttagelser 

Direktionen får del av uppföljningar av verksamhet och ekonomi inom ramen för 

delårsrapporter per 30 april och 31 augusti samt i årsredovisningen. 

Verksamhetsmålen följdes endast upp i årsredovisningen under år 2020. 

Utöver det får direktionens arbetsutskott ekonomisk uppföljning med prognos per 31 

mars och 31 oktober. Uppföljningen görs för respektive verksamhet och övriga delar 

av förbundets ekonomi. Det ges en kortfattad beskrivning av avvikelser och orsaker 

till dessa. 

Av sammanträdesprotokollen går det att utläsa att de tre avdelningscheferna ger 

direktionen en muntlig beskrivning av respektive verksamhet vid varje 

sammanträde.  

Av de sammanträdesprotokoll som vi tagit del av 2021 ser rapporteringen ut enligt 

nedan.  
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Vid direktionens sammanträde 2021-03-12 § 10 informerar räddningschefen om den 

pågående förbundsutredningen, resultatet från genomförd medarbetarenkät samt 

försäljning av gammal förrådsutrustning.  

Vid direktionens sammanträde 2021-03-12 § 11 återrapporterar turistchefen om 

Ölands Turismorganisations verksamheter och aktiviteter. Målsättningen är att 

öppna turistbyråerna och erbjuda fysiska besök den 1 juni.  

Vid direktionens sammanträde 2021-02-12 § 12 informerar IT-chefen om IT-

avdelningens verksamheter och aktiviteter. En IT-strategi saknas för 

kommunalförbundet men det finns en IT-strategi för de båda kommunerna på 

Öland. Det beskrivs att verksamheten har haft ett stort fokus på inköp, leverans och 

installation av produkter. Medarbetarenkäten har genomförts. 

Bedömning 

Får direktionen del av uppföljningar av verksamhet och ekonomi? 

Ja. 

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser: 

● Direktionen får uppföljning av verksamhet och ekonomi inom ramen för 

delårsrapporter per 30 april och 31 augusti samt i årsredovisningen. Vi noterar att 

uppföljningen av verksamhetsmålen endast skett i årsredovisningen år 2020. Enligt 

RKR 17 Delårsrapport ska den förenklade förvaltningsberättelsen innehålla 

upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån 

målen om god ekonomisk hushållning. 

● Direktionen får kontinuerlig rapportering från respektive verksamhet på varje möte. 

 

Aktiva åtgärder vid behov 

Revisionsfråga 8: Vidtar direktionen aktiva åtgärder vid behov? 

Iakttagelser 

I årsredovisning per 2020-12-31 redovisade, som beskrivits under revisionsfråga 5, 

förbundsledningen, räddningstjänsten och IT-verksamheten underskott jämfört med 

budget. Det framgår även av föregående avsnitt att fem av verksamhetsmålen inte 

uppnåddes.  

På arbetsutskottets möte i februari 20202 behandlades ärendet ”Budget i balans 

2020”. Det konstateras att största avvikelsen i driftredovisningen för år 2019 

återfinns i räddningstjänstens driftbudget (-1 897 tkr). Det beskrivs åtgärder för att 

nå en budget i balans till exempel genom att förändra utformningen av styrkan i 

Böda och minska beredskapen med en person i Degerhamn. Arbetsutskottet ställer 

sig bakom förslagen till förändring av Bödastyrkan (345 tkr) och förändrad 

beredskap i Degerhamn (260 tkr). De beslutar även att utöka uppdraget ”budget i 

 
2 AU § 4/2020-02-19 
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balans” till att omfatta hela räddningstjänstens verksamhet och hela verksamheten i 

förbundet.  

På direktionens möte i slutet av februari 20203 informerar förbundschefen om att 

processerna för budget i balans 2020 och budget 2021 ska godkännas i maj, men 

att det fortfarande saknas åtgärder för 1 300 tkr efter de förslag som redovisades på 

arbetsutskottets möte. Direktionen lägger informationen till handlingarna.  

På arbetsutskottets möte i april 20204 beslutas att bemanningen vid stationen i 

Degerhamn förblir oförändrad tills vidare. Räddningschefen och turistchefen får 

tillsammans med förbundschef och biträdande förbundschef i uppdrag att fortsätta 

arbetet med de båda processerna ”Budget i balans” och ”Budgetprocess 2021”. 

Uppdraget inkluderar att se över möjligheterna till ökad digitalisering och nya 

arbetsmetoder i verksamheterna.  

På direktionens möte i maj 20205 beslutas att äska tilläggsbudgetering med 550 tkr 

med hänvisning till helårsprognosen i delårsrapport 1 och det negativa 

balanskravsresultatet från 2019. I anslutning till beslutet noteras särskilt att 

nuvarande bemanning vid stationen i Degerhamn behålls oförändrad under 

budgetåret 2020. 

På arbetsutskottets möte i september 20206 presenteras budgeten för 2021. Det 

finns två förslag, ett med verksamhetens äskningar (3 861 tkr) och ett med 

förbundschefernas äskningar (1 853 tkr). Förbundschefernas förslag innehåller 

följande besparingar: turismorganisationens äskade tjänst som 

destinationsutvecklare/evenemangssamordnare omfattas inte av förslaget (500 tkr), 

IT-avdelningen måste minska sina kostnader med 500 tkr (inom förbundet), 

räddningstjänsten minskar antalet nyutbildade deltidsbrandmän från 10 per år till 6 

per år. (300 tkr) och inköp av räddningsfordon skjuts till årsskiftet 2021/2022 (480 

tkr). Enligt beslutet innebär förbundschefernas förslag ett förändrat medlemsbidrag 

med 794 tkr för Borgholms kommun och med 1 059 tkr för Mörbylånga kommun. 

Direktionen fastställer förbundschefernas budgetförslag på mötet i oktober 20207 

med tillägg av 100 tkr för pensionsutbetalningar.  

På arbetsutskottets möte i november 20208 beskrivs att räddningstjänsten initierat 

en försäljning av bandvagnar vilket kommer att väga upp en del av det tidigare 

identifierade underskottet jämfört med budget. Enligt delegeringsordningen är det 

förvaltningschefen som försäljer lös egendom. Direktionen har fått muntlig 

rapportering om försäljningen.  

Vår granskning har inte visat några beslut om åtgärder avseende de 

verksamhetsmål som inte uppnåddes i årsredovisning 2020. 

 
3 Dir § 5/2020-02-27  
4 AU § 20/2020-04-15 
5 Dir § 272021-05-15 
6 AU § 33/2020-09-11 

7 Dir § 39/2020-10-09 
8 AU § 45/2020-11-09 
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Bedömning 

Vidtar direktionen aktiva åtgärder vid behov? 

Delvis. 

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser: 

● Arbetsutskottet ställde sig bakom förslag till besparingar inom räddningstjänsten på 

mötet i februari 2020. Direktionen informerades om beslutet på efterföljande möte och 

lägger därefter informationen till handlingarna. I maj 2020 beslutar direktionen att äska 

tilläggsbudget. I samband med beslutet noteras att bemanningen i Degerhamn hålls 

oförändrad. Vi bedömer att direktionen borde ha beslutat om 

verksamhetsförändringarna baserat på delegeringsordningen och kommunallagen kap 

6 § 38 där det anges att beslutanderätten inte får delegeras när det gäller ärenden som 

avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.  

● Direktionen fastställer förbundschefernas förslag till budget 2021 vilket innehåller 

avslag på äskanden, besparingar i verksamhet samt utökat medlemsbidrag. 

● Vid försäljning av fordon inom räddningstjänsten har direktionen fått en muntlig 

återrapportering av delegationsärendet. Rutinen för återrapportering av 

delegationsärenden har därmed frångåtts.  

● Granskningen har inte visat några beslut om åtgärder avseende de verksamhetsmål 

som inte uppnåddes i årsredovisning 2020. 
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Samlad bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ölands kommunalförbund 

genomfört en granskning av styrning, ledning och kontroll. Granskningens syftar till 

att bedöma om direktionens styrning och uppföljning är ändamålsenlig och om den 

interna kontrollen är tillräcklig.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att direktionens styrning 

och uppföljning inte helt är ändamålsenlig och att den interna kontrollen inte är 

tillräcklig. 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar direktionen att:  

• Tydliggöra målutvärderingen så att det framgår vilken nivå som ska uppnås för att 

målen ska anses vara uppfyllda.  

• Utarbeta reglemente och rutiner för intern kontroll samt initiera ett systematiserat 

arbete med årlig identifiering av risker, kontrollmoment och uppföljning. 

• Införa arbetsplatsträffar för chefer i syfte att stärka den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön och på ett tydligare sätt kunna följa upp och bedriva ett 

förbättringsarbete. 

• Tydliggöra verksamheternas ansvar för ekonomi, inköp med mera. 

• På ett tydligare sätt analysera avvikelser och komma med förslag på åtgärder i 

delårsrapporter och årsredovisning, när det föreligger budgetöverskridanden och 

bristande måluppfyllelse. 

• Säkerställa att delegeringsordningen följs och att delegerade beslut återrapporteras i 

enlighet med upprättad rutin. Vissa beslut kan inte delegeras utan måste fattas av 

direktionen i enlighet med kommunallagen och delegeringsordningen. 

• Säkerställa att det görs en prognos över målen för god ekonomisk hushållning 

avseende verksamhet och ekonomi i delårsrapporten som upprättas per den 31 

augusti. 
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Bedömning  

1. Finns en tydlig 
fördelning mellan 
direktionen och 
förvaltningen rörande 
ansvar och roller i styrning 
av verksamhet och 
ekonomi? 

 

Ja 
Det finns ett reglemente som 
reglerar ramarna för 
direktionens och 
arbetsutskottets organisation 
och uppgifter. De övergripande 
processerna för budget, 
uppföljning och intern kontroll 
har tydliggjorts i ett årshjul. Vi 
noterar dock att det inte skett 
något systematiskt arbete med 
intern kontroll sedan år 2018. 

 

 

2. Finns tydliga och 
mätbara mål för 
verksamheten? 
 

Delvis 
Det finns kvalitetsfaktorer med 
kvalitetsindikatorer som mäts 
via enkäter eller inmätning av 
statistik för respektive 
verksamhet. Det framgår inte 
vilka nivåer som indikatorerna 
ska visa för att resultatet ska 
anses vara tillfredsställande för 
verksamhetsområdena IT och 
turism, medan det går att 
utläsa för räddningstjänsten. 

 

3. Finns rutiner och 
styrdokument som 
möjliggör en tydlig styrning 
och uppföljning? 
 

Delvis 
Det finns övergripande 
styrdokument som 
förbundsordning med 
reglemente som sätter 
ramarna för förbundets 
budgetprocess. Det saknas ett 
reglemente för intern kontroll. 

 

4. Finns en tydlig 
fördelning mellan olika 
tjänstepersoner rörande 
ansvar och roller i styrning 
av verksamhet och 
ekonomi? 
 

Delvis 
Det hålls regelbundna 
medarbetarsamtal som 
resulterar i en 
uppdragsbeskrivning som 
delges verksamhetscheferna. 
Däremot hålls inga 
arbetsplatsträffar.  
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5. Finns dokumenterade 
uppföljningar av 
verksamhet och ekonomi 
som innehåller analyser 
och förslag till åtgärder (vid 
budgetöverskridande och 
bristande måluppfyllelse)? 

Delvis 
Det görs dokumenterade 
uppföljningar av verksamhet 
och ekonomi främst inom 
ramen för delårsrapport och 
årsredovisning som till delar 
innehåller analyser och förslag 
till åtgärder vid 
budgetöverskridande och 
bristande måluppfyllelse. 

 

6. Fattas beslut om 
åtgärder för att nå mål och 
en ekonomi i balans av 
behörig beslutsfattare i 
förbundet? 

Nej 
Granskningen visar att det 
fattas beslut om åtgärder för 
att nå mål och få en ekonomi i 
balans. Det har däremot inte 
gått att fastställa om besluten 
fattats av behörig företrädare i 
förbundet.  

 

7. Får direktionen del av 
uppföljningar av 
verksamhet och ekonomi? 

Ja 
Direktionen får uppföljning av 
verksamhet och ekonomi inom 
ramen för delårsrapporter per 
30 april och 31 augusti samt i 
årsredovisningen. Vi noterar 
att uppföljningen av 
verksamhetsmålen endast 
skett i årsredovisning 2020. 

 

8. Vidtar direktionen aktiva 

åtgärder vid behov? 

Delvis 
Direktionen fattade beslut om 
verksamhetsplanen 2021 som 
innehöll åtgärder att nå en 
ekonomi i balans för år 2021. 
Under år 2020 fattade 
direktionen inte något formellt 
beslut om förändring av 
räddningstjänstens 
organisation i Böda. Vi anser 
att beslutet inte var möjligt att 
delegera eftersom det rörde 
sig om en förändring av 
verksamhetens omfattning. 
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                    2021-09-2313:02:41
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Jan Hellroth på Borgholm kommun som en undertecknare, Berit Petersson på Mörbylånga kommun som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-09-2316:01:34
                    Berit Petersson på Mörbylånga kommun öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-09-2316:02:30
                    Berit Petersson på Mörbylånga kommun signerade.
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                    Jan Hellroth på Borgholm kommun öppnade för första gången.
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                    Jan Hellroth på Borgholm kommun signerade.
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Borgholm kommun och Mörbylånga kommun har signerat.
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SDO for Berit Petersson (4946893):
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