BORGHOLMS KOMMUN
Årsredovisning 2009

Budgetåret 2009 läggs nu till
handlingarna…
Budgetåret 2009 läggs nu till handlingarna. Det är fantastiskt att bokslutet för år 2009 blir det nionde året i
följd med positivt resultat för Borgholms kommun.
Delårsbokslutet pekade tvärtom mot ett rejält underskott på grund av den globala lågkonjunkturen. Försäljningen av lägenheter till Borgholms Energi AB var en
del av planeringen för budget 2009. Tack vare det strukturpaket som arbetades fram av chefsgruppen under
hösten 2008 samt att personalen, nämnderna och styrelserna gemensamt arbetat för att hålla kostnaderna nere
så har den negativa prognosen kunnat vändas.
De slutligt avgörande orsakerna till det positiva resultatet är att arbetsgivaravgifterna sänkts, de minskade sjukskrivningarna har lett till kraftigt sänkta försäkringspremier samt att räntan har varit låg under året.
Carl von Linnés beskrivning, där han redan år 1741 sade
att ”Öland är annorledes än Sveriges övriga provinser”,
bekräftades även under år 2009. Alltmedan varslen i
industrisektorn blev fler och fler på fastlandet så förblev
arbetslösheten på Öland bland den lägsta i landet. I
Borgholms kommun beror detta framförallt på att vi har
förmånen att ha så många företagare.

Kommunalråd
Lisbeth Lennartsson
Att de båda Ölandskommunerna har olika kulturer
bekräftades av resultatet av folkomröstningen gällande
Öland-en kommun? I Borgholm blev det en liten majoritet för ja-sidan, medan det i Mörbylånga blev en klar
majoritet för nej-sidan, samma svar kom tyvärr även att
bli resultatet av socialnämndernas arbete för en gemensam IFO-nämnd. Under hösten lades skolorna i Södvik
och Böda ner på grund av det kraftigt minskade elevantalet. En kraftsamling på norra Öland görs nu runt
Åkerboskolan.
Krisberedskapen i de båda Ölandskommunerna har
avsevärt förbättrats tack vare det arbete som görs inom
ramen för Ölands Kommunalförbund. Under år 2009
trimmades organisationerna hårt för att klara den pandemi man befarade att höstens svininfluensa skulle leda
till.

Det starka intresset för att investera i såväl företag som
boende inom Borgholms kommun har lett till att flera
som har verksamhet inom tjänstesektorn, service- och
handel knappast inte har märkt av lågkonjunkturen.
Antalet företag inom hushållsnära tjänster har ökat och
det är fortfarande god framförhållning som gäller för
den som vill rekrytera öländska hantverkare.

Bland de övergripande framtidsfrågorna har fysisk planering varit framträdande, exempelvis gällande Yttre
hamnen i Borgholm, Ekerum Golf & Resort, Böda
strandby, fördjupad översiktsplan Rälla-Stora Rör samt
Borgholm-Köpingsvik. Lantbrukssektorn har fortsatt
investera kraftfullt liksom vindkraftsbolagen. Som följd
av planeringsarbetet har det under år 2009 kunnat byggas nya lokaler för företagsverksamhet i Löttorp och
arbetet för ett torg i samhället fortsätter.

Sommaren 2009 var liksom höstens Skördefest närmast
rekordartade för besöksnäringen. Borgholms Slott är
liksom Victoriadagen starka dragplåster. Färjetrafiken
Byxelkrok-Oskarshamn och Grankullavik-Gotland är
viktiga delar av infrastrukturen och vi ser fram emot den
beslutade fortsättningen. Alltfler i den stora mängden
delårsboende vistas på Öland nästan varje helg året runt.
Kommunstyrelsen ser gärna att ännu fler har Borgholms
kommun som permanent bostadsort.

Ett stort engagemang i bygderna har skett inom ramen
för Leaderprojekt varav de mest framträdande nog är
Böda och Runsten. Runsten hyllades av såväl jordbruksminister som Länsstyrelse och kommun när man
tog hem priset för årets bästa svenska Leaderprojekt
med sin Äggröra. Ett tydligt exempel på hur långt man
kan nå genom samverkan och engagemang.

Producentbolaget Fundamentfilm påbörjade arbetet
med att möjliggöra filminspelningar av de öländska
deckarsucceérna Skumtimmen och Nattfåk, skrivna av
den nationellt och internationellt prisbelönte författaren
Johan Theorin.
Lisbeth Lennartsson (c)
Kommunstyrelsens ordförande

Vi ser fram emot ett nytt händelserikt år 2010 och
vill härmed rikta vårt varma tack till all personal i
Borgholms kommun, Borgholm Energi AB och
Borgholm Energi Elnät AB för ert arbete under året
2009.

Sune Axelsson (s)
Kommunstyrelsens vice ordförande

Eddie Forsman (m)
Kommunstyrelsens au
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Ekonomisk översikt
Sammanfattning
Kommunen har ett positivt resultat för år 2009 med
5,7 mkr. Det betyder att kommunen har balans i
ekonomin och klarar det finansiella resultatmålet.
Kommunen investerar 17,6 mkr varav merparten,
liksom tidigare år, i kommunens olika fastigheter.
Koncernresultatet uppgår till 13,5 mkr.

Befolkning
Den sista december 2009 har kommunen 10 806
invånare. Det är en minskning med 49 personer räknat från årsskiftet 2008.
De största förändringarna sker i ungdomsgrupperna
upp till 17 år som fortsätter minska och i gruppen
äldre över 65 år som, liksom tidigare år, ökar.
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Sammanställningen visar födelsenetto samt in- och utflyttning.
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Borgholms kommun har en av landets äldsta befolkningar. Jämfört med riket har kommunen nästan 10
% fler över 65 år. Andelen invånare med utländsk
bakgrund avviker också väsentligt från nivåerna i
riket. Som en konsekvens av den äldre befolkningen
är medelåldern hög.

Befolkningsförändring
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Diagrammet visar befolkningsutvecklingen åren 1980-2008,
samt prognos för åren 2009-13
Antalet invånare i kommunen var som flest år 1993.
Det var i första hand en ökad invandring som låg
bakom den tidens höga befolkningstal. Därefter har i
stort sett varje år inneburit en befolkningsminskning.
Det sker ganska små förändringar i befolkningen över
tiden. Vad man kan notera är att födelsenettot ökar
och att det dör mer än dubbelt så många som det
föds. Det visar sig i att inflyttningen har ökat och
utflyttningen minskat. Man kan också se att flyttningen sker i huvudsak mot övriga Sverige och inte inom
länet.
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Kommunens resultat
Årets resultat för kommunen är plus 5,7 mkr, en
ökning med 4,8 mkr jämfört med 2008. Resultatet är
en fortsättning på den positiva utveckling kommunen
haft under 2000-talet.
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Årets resultat tillskrivs till största delen nämndernas
goda budgetresultat. Nämndernas samlade överskott
mot budget är 7,1 mkr. Nämndernas resultat beror
både på att man varit aktsam om sina anslag och på
att intäkterna i flera fall ligger över budget. Prognosen
för skatteunderlagets utveckling förbättrades under
senare delen av året och slutavräkningen vände från
minus 16 mkr till minus 12,7 mkr. Den förbättrade
utvecklingen av skatteunderlaget förväntas fortsätta in
i 2010.

Driftbudget
Nämndernas samlade utfall mot budget, inklusive
slottsverksamheten, är plus 7,8 mkr att jämföra med
plus 8,6 mkr som var budgetutfallet år 2008.
Budgetutfall
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Utfallet mot budget visar den planerade ekonomins förhållande
till den löpande verksamheten.
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Nämndernas budgetutfall
Nämnder och styrelser har följande över- och underskott mot budget.

-40

Årets resultat för perioden 1995-2009.
Några poster av engångskaraktär har förbättrat resultatet. Det gäller bland annat lägre premier för avtalsförsäkringarna, en fordran på avbruten bredbandsutbyggnad1 har reglerats, återbetalning från SKL m.m.;
sammantaget 2,5 mkr. Till det kommer lägre räntekostnader och måttlig ökning av pensions- och semesterlöneskuld, å andra sidan får kommunen ingen
aktieutdelning från Borgholm Energi samt att ett
underskott i Ölands Kommunalförbund om 0,9 mkr
har täckts upp.
Resultatet innehåller som tidigare år intäkter från
försäljning av tomt- och exploateringsmark med
sammanlagt 3,1 mkr. Vidare har kommunen sålt
lägenheter för äldre till Borgholm Energi i en första
etapp av tre. Etapp ett omfattar 33 lägenheter om
netto 7,1 mkr. Dessutom har extra nedskrivningar
gjorts motsvarande 3,1 mkr av äldre anläggningstillgångar.
Avstämning mot balanskravet
Årets resultat enl resultaträkningen
Inga avdrag eller tillägg
Balanserat resultat

2009

2008

5,7

0,9

5,7

0,9

Socialnämnden har vänt ett underskott på 5 327 tkr
2008 till ett överskott om 2 344 tkr 2009. Utbildningsnämnden har ett överskott på 3 272 tkr jämfört med
1 145 kr år 2008. Kommunstyrelsen har plus 1 451 tkr
jämfört med plus 12 470 tkr året innan. Slottsverksamheten har plus 5 tkr jämfört med minus 415 tkr året
innan. Teknisk service, kommunens köp av kommunaltekniska tjänster av Borgholm Energi AB, har ett
underskott mot budget på 1 145 tkr år 2009 jämfört
med minus 192 tkr föregående år. Kultur- och fritidsnämnden har ökat sitt överskott från 1 004 tkr till 1
807 tkr. Miljö- och byggnadsnämnden har minskat sitt
överskott från + 436 tkr till 9 tkr. Bostadsanpassningen går minus 644 tkr. Revision, valnämnd och överförmyndare har tillsammans 24 tkr kvar av budget
2009.
Nämndernas nettoutfall
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
Teknisk
service

Slottet

Miljö o bygg

-1 500

Revision, valn

Accelerated Wireless, trådlöst bredband som inte byggdes ut.

Kultur o fritid

1

Kommstyrelse

-1 000

Utbildning

0
-500

Social

En avstämning mot balanskravet visar att kommunen
har en ekonomi i balans år 2009.

Diagrammet visar nämndernas ekonomiska utfall.

5

BORGHOLMS KOMMUN
Årsredovisning 2009
Avstämning finansiella mål
Kommunen har tre finansiella mål.
1. Resultatet skall motsvara minst 1 % av kommunens skatte- och bidragsintäkter.
2. Att undvika upplåning.
3. Att soliditeten skall öka.
De två första av de tre finansiella målen är uppfyllda
år 2009.

Resultatet minst 1 % av skatt
Lån till investeringar skall undvikas
Soliditeten skall öka

Uppfylls i
budget
Nej
Ja
Ja

Milj kr

2 009

2 008

Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Nettokostnad
Finansnetto
Skatteintäkt
Utjämning

85
577
24
516
4
354
171

77
570
16
509
9
351
167

Förändring
i %
10%
1%
34%
1%
-125%
1%
2%

Personalkostnad

370

367

1%

i mkr
8
7
8
7
-5
3
4
3

Sammanställningen visar förändringen av vissa kostnadsslag.
ÅR
Ja
Ja
Nej

Kommunens finansiella mål i budget och bokslut.
Jämförelse intäkter, kostnader m.m.
Nettokostnadernas andel av intäkterna är 99 %, vilket
är en förbättring med 1 % jämfört med år 2008. År
2010 pekar på en fortsatt positiv utveckling; avgörande är strukturplanens kostnadsminskningar.

Personalkostnadernas utveckling har dämpats sett
över flera år. Under de senaste fem åren ökar personalkostnaderna som mest år 2003 (9 %). Därefter
sjunker ökningstakten till 3 % år 2005. Åren 2007 och
2008 ökar personalkostnaderna igen, nu med 6 %
årligen för att år 2009 sjunka till måttliga 1 %. 2009
års låga ökning beror i huvudsak på färre anställda
och sänkta omkostnader för personalen (arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar).
Antalet årsarbetare framgår av sammanställningen
nedan.

Nettokostnader och intäkter
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Av diagrammet framgår intäkternas förhållande till nettokostnaderna.

382
249
43
15
15
704
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388
236
39
15
20
698
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6
-13
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0
5
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Kommunen har minskat med 6 årsarbetare sedan
januari. Den största minskningen svarar utbildningsförvaltningen för som har haft såväl uppsägningar
som pensionsavgångar under 2009.

Nettokostnadernas nivå ökar med 1 % mellan åren
2008-09. Det är fyra % mindre än föregående år.
Kostnaderna ökar också med 1 % och avskrivningarna ökar med 34 %. I avskrivningarna ligger extra
nedskrivningar om 3,1 mkr.

Bruttokostnader
Kommunens bruttokostnader ger bilden av en stadig
ökning. Ökningen av bruttokostnaderna mellan åren
2008-2009 är 4 mkr eller 0,7 %. Det är drygt 6 %
lägre än året 2008 och under den genomsnittliga
kostnadsökningen i samhället.

Som framgår är det intäkterna som står för en betydande avvikelse mot både budget och jämfört med
året innan. Ökningen är 10 % och innehåller en såväl
försäljningsintäkter som avgifter för olika nyttigheter.

Sett över perioden 1999-2009 ökar bruttokostnaderna
med 3,3 % i genomsnitt, exklusive avskrivningar.

Skatt och bidrag, som är de intäkter som finansierar
nettokostnaderna, ökade under samma period med 1
% respektive 2 %.
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bestämda ålderspensionen (pensioner som utgår på
inkomstbelopp över 7,5 gånger basbeloppet).

Bruttokostnader
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Diagrammet visar utvecklingen av bruttokostnader åren 19992009. Bruttokostnaderna ökade det senaste året med 0,7 %.

Finansiella placeringar
Totala förpliktelser

0,0
257,2

0,0
250,9

6,3

Bruttokostnadernas förändring det senaste året speglar den övriga kostnadsökningen i samhället. Årsmedel för inflationen år 2009 är 0,9 % (decemberdecember).

Återlåning i verksamheten:
Total förpliktelse reducerad
med kortfristig skuld

246,7

239,5

7,2

200,0
100,0
0,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Inflationstakten enligt KPI

Specifikation enligt rekommendation nr 7, rådet för kommunal
redovisning.
De individuellt intjänade pensionerna redovisas som
en kortfristig skuld och betalas ut till de anställdas
pensionsförvaltare i mars året efter bokslutsåret. För
detta ändamål är 10,5 mkr upptaget i balansräkningen
inklusive löneskatt.
Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser till
257,7 mkr och av detta återlånas 246,7 mkr till verksamheten. Den totala pensionsskulden har ökat med
7,2 mkr. Löneskatten är bokförd på det år förpliktelsen har uppkommit.

Pensionsmedel
Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförbindelse, nyintjänade pensioner och löpande pensionsutbetalningar.
Ansvarsförbindelsen är den största enskilda delen.
Det är pensioner intjänade före 1998 och uppgår till
218 mkr. Ansvarsförbindelsen redovisas i balansräkningen men ”inom linjen”. Denna del av pensionsskulden har ökat med 5,9 mkr det senaste året.

Pensionsskulden framöver
Av pensionskostnaden svarar nyintjänandet för dagens anställda för cirka två tredjedelar, medan utbetalningen på den gamla skulden svarar för cirka en
tredjedel. På grund av ett ökat antal pensionärer med
anställningstid före 1998 kommer kostnaden för den
”gamla skulden” att öka de närmaste åren och därefter minska till mindre än 1 procent av lönesumman.
Pensionskostnad som andel av lönesumman
Gamla utb

Avg.best del

Intj. FÅP m m

Finansiell

12,0%
10,0%
8,0%
6,0%

Pensionsmedel intjänade under åren 1998–2000 redovisas som en avsättning i balansräkningen och
denna del har ökat med 1,3 mkr mellan åren. Den
största delen av ökningen är finansiell, 1,1 mkr och
följer statslåneräntan. De intjänade pensionsmedlen
som kommunen har kvar i balansräkningen uppgår
nu till 28 mkr.

Källa: Egen bearbetning och kalkyl från SKL´s Analysrapport.

Kommunen har valt att försäkra sig för den del av
åtagandet som ökar snabbast, den så kallade förmåns-

Kommunens pensionskostnader 2009, inklusive
löneskatt, är för den ”gamla skulden” 7,8 mkr, för
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nyintjänandet 13 mkr, för den förmånsbestämda
ålderspensionen 4,3 mkr och den finansiella kostnaden är 1,0 mkr. Sammanlagt 26,1 mkr.

Nettoinvestering
60
50

Skulder och borgensåtagande

40

Soliditeten, det egna kapitalets andel av de totala tillgångarna,
är 29 % år 2009.
Investeringar
Kommunen investerade 17,6 mkr år 2009, vilket är en
minskning med 11 mkr jämfört med året innan.
Investeringarna är i de flesta fall fördelade på ett
flertal projekt knutna till kommunens fastigheter

-15 000

0

-20 000
ec

-10 000

0

D

-5%

-5 000

0

kt

1%

19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09

0%

7%

0

1

ov

5%

11%

5 000

1

N

10%

10 000

1

M
aj

15%

2009

1

ar
s

20% 21%

2008

Medelsaldo
respektive månad

Ap
ril

25%

Fe
b

20%

33%
32%
31% 32%
29%

M

23%

Likviditet
Kommunen har använt krediten på checkräkningen
förhållandevis lite under året. Det utgående saldot på
checkräkningskrediten var vid årsskiftet 19,3 mkr.
Motsvarande värde 2008 var minus 7,9 mkr. Även
medelsaldot var positivt under december månad med
5,6 mkr.
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Nivån på investeringarna har varit hög under 2000talet och denna utveckling fortsätter av allt döma
under de närmaste åren med planerade investeringar i
kommunens skollokaler.
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Diagrammet visar investeringstakten i kommunen.
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Som framgår av redovisningsprinciperna (sid 35) är
kommunens markreserv nedskriven med 7,8 mkr på
grund av svårigheten att bestämma tidigare års anskaffningsvärden. Nedskrivningen är gjord mot det
egna kapitalet som därigenom minskar år 2009, trots
det positiva resultatet. Det egna kapitalets förhållande
till tillgångarna förändras därmed med påföljd att
soliditeten sjunker.
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Kommunens borgensåtaganden uppgår till 242,2 mkr.
Huvuddelen av åtagandet, 262 mkr, har kommunen
gentemot Borgholm energi elnät AB och det består
av borgen för anläggningar som tidigare ägts av
kommunen. Risktagandet bedöms liksom tidigare år
som ringa.
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Kommunen har inte ökat sina långfristiga skulder
under 2009. De långfristiga skulderna uppgår till
176,9 mkr.

Räntekostnaderna minskat under 2009 som en följd
av det låga ränteläget. Räntekostnaderna är 5,5 mkr
jämfört med 9,3 mkr året innan. De finansiella kostnaderna för pensionsskulden har däremot ökat något
från 0,9 mkr till 1,1 mkr år 2009.
Kommunens bolag Borgholm Energi lämnade ingen
aktieutdelning 2009. Den motsvarar normalt 35 kronor per aktie eller 1,1 mkr. Borgensavgiften uppgår
till 1,0 mkr. Borgensavgiften utgör 0,4 % av kommunens åtagande gentemot bolaget.
I och med lägre räntekostnader och trots utebliven
aktieutdelning minskar kommunens finansiella kostnader från 8,7 mkr till 5,4 mkr. Genomsnittsräntan
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var under året cirka 3,0 %. Av kommunens långfristiga upplåning ligger 60 % med rörlig ränta.
Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen omfattar kommunen samt de företag som kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över.
Med denna definition betraktas Borgholms kommun,
Borgholm Energi Elnät AB, Ölands kommunalförbund och Kalmarsunds gymnasieförbund som redovisningsenheter i den sammanställda redovisningen
för Borgholms kommun.
Redovisningsenheternas andelar i den sammanställda
redovisningen är:
Borgholm energi elnät AB 100 %
Ölands Kommunalförbund 46 %
Kalmarsunds Gymnasieförbund 13 %
Omsättning och resultat
Omsättningen i den sammanställda redovisningen är
800 mkr 2009 (+35 mkr) och balansomslutningen är
861 mkr, en ökning med 44 mkr jämfört med 2008.
Årets re sultat koncernen
40,0
30,0

29,8

20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0

18,3
6,1
1,6
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9,2
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Borgholm Energi Elnät AB

Resultat i tkr

Investering

2 009

Koncernen
Moderbolaget Elnät

2 008

7 523
133

4 948
8

2 009

34 406
1 771

Investeringarna uppgick till 34,4 mkr i koncernen och
1,9 mkr i moderbolaget. Koncernens totala låneskuld
uppgår till 275,5 mkr, en ökning med 8,9 mkr. Borgholms kommun har beslutat om borgen för sammanlagt 262 mkr. En ökning med 25 mkr sedan 2008.
Dotterbolaget Borgholm Energi AB producerar och
levererar fjärrvärme, producerar el i egna vindkraftverk samt bedriver uthyrning och förvaltning av fastigheter. Bolaget sköter även den kommunaltekniska
verksamheten i Borgholms kommun. Bolagets nettoomsättning har minskat med 26,1 mkr, jämfört med
föregående år och uppgick 2009 till 181,7 mkr.
Borgholm Energi AB

Resultat i tkr
2 009

2 008

Fjärrvärme

117

-2 223

Vindkraft

748

2 369

Egen fastighetsförvaltning

277

151

6 120

6 474

Vatten och avlopp och renhållning

Bolagets investeringar i VA anläggningar är 15,6 mkr, i
fjärrvärme 1,8 mkr, 7,9 mkr i kommersiella fastigheter
samt 9,1 mkr i övriga investeringar.

5,1

1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2005 2006 2007 2008 2009
-8,8
-26,1

Diagrammet visar årets resultat för koncernen Borgholm kommun.
Årets resultat för koncernen är + 13,5 mkr, en ökning
jämfört med 2008 med 8,4 mkr.
Borgholm Energi Elnät AB (+7 523 tkr efter skatt)
Borgholm Energi Elnät AB, med dotterbolaget Borgholm Energi AB, är ett av Borgholms kommun helägt
aktiebolag som svarar för mottagning och distribution
av elenergi till ca 4 100 kunder i Borgholm - Köpingsvik med omnejd.
Nettoomsättningen för koncernen 2009 uppgick till
203,7 mkr, (222,5 mkr år 2008). Resultatet efter finansiella poster är 8,3 mkr och efter skatt 7,5 mkr. Den
redovisade omsättningen i moderbolaget Borgholm
Energi Elnät AB är 22,2 mkr och resultatet 0,1 mkr.

Bolagets uthyrning och förvaltning av fastigheter
omfattar bland annat Ölands Gymnasium, brandstationer samt industrifastigheter. År 2009 förvärvade
bolaget, av kommunen, 33 lägenheter för äldre i en
första etapp av tre. Sammanlagt omfattar förvärvet 85
lägenheter.
Bolaget sköter även den övriga kommunaltekniska
verksamheten i Borgholms kommun som omfattar,
förutom vatten, avlopp och renhållning, även kost,
lokalvård, gata och park samt fastighetsförvaltning.
Kommunalteknisk verksamhet
Finansieriad med
(tkr)
skatter
Kost
20 335
Lokalvård
8 947
Gata och park
10 417
Fastighetsförvaltning
19 581
Summa
59 280

övrigt

1 481
1 376
7 826
20 102
30 785

Summa

21 816
10 323
18 243
39 683
90 065

Kommunfullmäktiges budgeterade köp av kommunalteknisk verksamhet uppgår till 59,3 mkr.
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Kommunalteknisk verksamhet
(tkr)
Kost
Lokalvård
Gata och park
Fastighetsförvaltning
Summa

Skattemedel, tillägg
2009

2008

-138
-17
1 701
-401
1 145

2007

486
120
-472
74
208

-107
-9
248
-798
-666

Den kommunaltekniska verksamheten kostade 1 145
tkr mer än budgeterat 2009. Överskridandet är som
framgår av sammanställningen ovan inom verksamheten gata park och beror på ökat underhåll av kommunens hamnar och grönytor, ett ökat antal besökare i
kommunen samt snöröjning under slutet av året.
Kalmarsunds gymnasieförbund (+53 tkr)
Kalmarsunds gymnasieförbund svarar för gymnasieoch vuxenutbildning för medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Från och med 2009
ingår Nybro kommun i förbundets intagningsorganisation. Efter årets resultat har förbundet ett positivt
eget kapital på 25,1 mkr. Gymnasieförbundet har
därmed också klarat balanskravet.
Från och med 2009 kommer elevkullarna att minska,
vilket ställer krav på strategiska bedömningar av framförallt personal- och lokalavveckling. Detta arbete har
redan påbörjats och måste intensifieras under närmast
kommande år. Förbundet har byggt upp en ekonomisk buffert för att möta ökade kostnader i avvecklingsfasen.
Ölands kommunalförbund (826 tkr)
I Ölands kommunalförbund ingår de två Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga. Kommunalförbundet sköter för kommunerna vissa gemensamma angelägenheter såsom räddningstjänst, näringslivskontor och turism. För det sistnämnda finns
ett aktiebolag, Ölands Turist AB där Ölands kommunalförbund äger 9%.
Redovisningsenheternas totala resultat
2 009
(tkr)
Borgholms kommun
5 701
Borgholm Energi och Elnät AB
7 523
Ölands kommunalförbund
826
Kalmarsunds gymnasieförbund
53

2 008

880
4 948
-1 557
75

Efter ägd
andel
5 701
7 448
380
7
13 536

Sammanställningen visar de olika redovisningsenheterna och
deras totala resultat (mkr).
Kommentar till årsredovisningen
Resultatet plus 5,7 mkr i bokslutet 2009 uppfyller
kommunfullmäktiges finansiella mål om ett resultat
om minst en procent av skatt och bidrag. Även målet
att självfinansiera investeringarna uppnås år 2009. Det
är dessutom nionde året i följd som Borgholm har ett
positivt resultat.

En stor del av år 2009 visade annars på en besvärande
ekonomisk utveckling, både i kommunen och i omvärlden. Prognoserna pekade på stora underskott för
år 2009 och de därpå följande åren. För kommunen
handlade det om att snabbt anpassa verksamheten till
den kraftiga finansiella åtstramningen. I budget 2010
ingår därför första steget, motsvarande 16,9 mkr i
minskade kostnader, av en plan med åtgärder som
sträcker sig över tre år.
Under framför allt den senare delen av förra året
vände utvecklingen. Nämndernas goda hushållning
och höga intäkter, låga räntekostnader, sänkta personalomkostnader, ett förbättrat skatteunderlag och
försäljning av lägenheter till Borgholm Energi har
möjliggjort att kommunen kan lägga 2009 bakom sig
med ett resultat som före extra nedskrivningar av äldre
tillgångar med 3,1 mkr var 8,8 mkr. Det kan vara värt
att notera att kommunens ekonomi 2009 är i balans
utan försäljningen som inklusive förbättringsåtgärder
och nedskrivningar omfattar 7,1 mkr.
Sammanfattningsvis slutade året bättre än det började. Flera bedömare anser nu att vi har den största
delen av krisen bakom oss, optimismen hos prognosmakarna har återvänt och tillväxten i BNP förväntas ligga mellan 3 och 4 procent de närmaste två
åren.
Medan ekonomin återhämtar sig blir dock tillväxten i
skatteunderlaget fortsatt svag ännu ett par år. Det
beror på att färre antal arbetade timmar och lägre
löneökningstakt ger en svag ökning av lönesumman.
Först 2012 och 2013 räknar man med en hyfsad
tillväxt av skatteunderlaget vilket innebär nivåer kring
3-4 procent.
För kommunens del innebär vändningen i ekonomin
en lättnad som förbättrar möjligheterna till finansiering av verksamheten. Men lågkonjunkturen har visat
att kommunen har förmågan att möta ett besvärligt
ekonomiskt läge. Den visar också att det finns skäl att
hysa tillförsikt inför den strukturella anpassning som
sker i planeringen för år 2010 och som måste fortsätta med långsiktiga åtgärder för att sänka kostnadsnivån, möta den demografiska utvecklingen och samtidigt bibehålla en god ekonomisk hushållning. Kort
sagt: hitta vägar till långsiktigt bestående resultat.

Lars H Frick
Kommunchef

Evert Kvarneke
Ekonomichef
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Socialnämnd (inklusive LASS / LSS)
Socialnämnden har ansvaret för kommunens omsorg om äldre och funktionshindrade, psykiatriverksamhet, kommunal
hälso- och sjukvård individ och familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning samt
alkoholhandläggning.
För verksamheten är Asta Ivarsson ordförande och Lisa Källén förvaltningschef.
Resultaträkning 2009 (tkr)
Resultaträkning

Budget

Bokslut

2009

2009

Intäkter

25 395

32 168

Kostnader

229 519

233 948

Nettokostnader

204 124

201 780

Skattemedel

204 124

204 124

brukarbehov. Under året har verksamheten konstaterat att
den genomförda sänkningen av bemanningsnivån i särskilt
boende blev för stor i förhållande till de ökade behoven.
Från en tidigare relativt hög bemanningsnivå i särskilt
boende har den nivå som tilldelade budgetmedel medgivit
sänkts så mycket att det varit omöjligt att klara lagens krav
på god och säker vård.

varav personal

Årets resultat
Investeringar

2 344
1 000

1 014

Analys av årets ekonomi och verksamhet
Borgholms kommun tillhör de kommuner som har störst
andel äldre i sin befolkning. I en jämförelse kommer
kommunen på fjärde plats bland landets kommuner. Andelen personer som får vård i livets slutskede genom
hemtjänst och hemsjukvård ökar stadigt och ställer krav
på ökade resurser. Visstidsboende med allt längre vistelsetider och ökade omsorgsbehov innebär ökade kostnader
för hemtjänsten motsvarande cirka 2,5 mkr. I förhållande
till sin andel äldre i befolkningen har dock Borgholms
kommun få platser i särskilt boende, vilket i sin tur innebär att de som bor på äldreboende är de kommuninvånare
som har de allra största vård- och omsorgsbehoven.
Trots ökande omsorgsbehov är årets totala resultat positivt plus, 2 ,3 mkr men bakom siffrorna döljer sig en icke
så positiv verklighet. En stor del av det positiva resultatet
är hänförbart till ett psykiatriboende som inte kommit
igång och intäkter av engångskaraktär inom LSS-området
och individ och familjeomsorgen. Detta innebär att det
faktiska nettoresultatet uppgår till 0,9 mkr, psykiatriboendet exkluderat. Det sammanlagda resultatet ger därför en
falsk positiv bild av verksamheternas resultat 2009.
Inom äldreomsorgens personalbudget finns stora resursbrister. Trots omfördelningar mellan särskilt boende
och hemtjänst har de ökande behoven av insatser hos den
åldrande befolkningen i behov av hemtjänst inte kunnat
klaras inom de ekonomiska ramarna. Kontinuerliga vårdtyngdsmätningar har genomförts i både hemtjänst och
särskilt boende för att säkerställa att bemanningen inte är
högre än absolut nödvändigt i förhållande till faktiska

Hemtjänsten i Borgholm, men också i Åkerbo hade
starkt ökade behov och därmed kostnader under året –
även vårdtyngd och komplexitet ökade, vård i livets
slutskede med mycket stora vårdinsatser har givits till
fler än tidigare. Sommargäster, eller ”visstidsboende”,
har krävt insatser under större delen av året. Mediantiden för de visstidsboendes insatser ökar fortlöpande,
under 2009 uppgick den till mer än två månader. Kostnaderna ökar från år till år, till stor del pga. ökade omsorgsbehov och ökad vårdtyngd. Den ökade vårdtyngden innebär också att dubbelbemanning måste tillgripas i
allt högre grad. Överskridandet inom ordinärt boende
uppgick till 0,4 mkr.
Inom de särskilda boendena (SÄBO) Ekbacka, Strömgården, Åkerbohemmet och Soldalen sänktes bemanningsnivån för att göra det möjligt att överföra resurser
till hemtjänsten som i hög grad saknade resurser. Vårdtyngdsmätningar i SÄBO visade tidigt under året att
bemanningen befann sig på en, med nationellt mått
mätt, s.k. medelnivå i förhållande till faktiska brukarbehov. Avdelningarna på Åkerbohemmet och Ekbacka 5
och 6 visade tidigt på en för låg bemanning vilket innebar att förstärkningar utöver budget behövde tillgripas.
Denna trend har fortsatt och förstärkts under året. Förseningar av byggplaner gjorde att det planerade psykiatriboendet inte kom igång under året. De i budget anvisade medlen, 1,4 mkr på delårsbasis, användes därför till
att kompensera bristerna i äldreomsorgens personalbudget.
Resultatet för äldreomsorgen uppgår till minus 2,5 mkr
men bristerna i personalbudgeten uppgick till minus 2,9
mkr, psykiatriboendet exkluderat. Resursbristen kvarstår
i budget 2010 – därtill kan ökade behov förutspås.
Handikappomsorgen har fått ett ökat antal brukare.
Brukare med den resurskrävande insatsen LASS (personlig assistans) har ökat med fyra personer, från 13 till
17. Daglig verksamhet, korttidsvistelse för ungdomar
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och gruppbostäder har också ökat under året vilket bl a.
innebar att en ny gruppbostad med fyra platser på Trädgårdsvägen i Löttorp öppnade.
Inom boendestödet som under året bytt namn till socialpsykiatriska teamet har brukarantalet minskat med 6
personer till nuvarande 37 brukare. Handikappomsorgen
har under året kontinuerligt omfördelat resurser inom
den gemensamma budgetramen för att klara tillkommande behov. Trots tillkommande brukare och verksamhet blev resultatet för handikappomsorgen positivt.
Den största orsaken till det positiva resultatet är ett
intäktsöverskott av engångs-karaktär från försäkringskassan avseende den statliga delen av kostnaderna för
Personlig assistans. Det sammanlagda resultatet uppgår
till plus 2,2 mkr.
Kommunal hälso- och sjukvård, som består av hemsjukvård, kommunrehab, korttidsvård på Ekbacka 4,
hjälpmedelsverksamhet samt larm och vaktmästeri har
genererat ett överskott gentemot budget om 1,3 mkr.
Detta är hänförbart till sparsamhet på personalkostnadssidan där så har varit möjligt samt ett mindre överskott
inom hjälpmedelsverksamheten.
Individ- och familjeomsorgen lyckades inte, trots att
verksamheten i ett nationellt jämförelseperspektiv har
synnerligen låga kostnader, klara sin verksamhet inom
tilldelad ram. Kostnaderna för försörjningsstöd, missbruksvård samt kontaktpersoner är de främsta orsakerna
till resultatet som uppgår till minus 0,4 mkr. Ett större
totalt underskott förväntades men intäkter till försörjningsstödet samt intäkter för arbetet med gemensam
nämnd för Borgholm och Mörbylånga samt försäljning
av 0,5 tjänst verksamhetschef har förbättrat resultatet.
Försörjningsstödet har dock ökat sedan förra året och
överskrider sin budget med 0,2 mkr. Ökningen av försörjningsstödet är blygsam i jämförelse med övriga landet och Borgholm har fortfarande mycket låga kostnader för försörjningsstöd. Missbruksvården har under
året ökat i omfattning. Den övervägande delen ges i
form av hemmaplanslösningar med öppenvård och
boendestöd vilket tidigare gjort att institutionsvård varit
sällsynt. Satsningarna på hemmaplanslösningar och
samarbete med kommunens socialpsykiatriska team
fortsätter för att, där så är möjligt, undvika institutionsvård. Under året har antalet kontaktpersoner inom barnoch familjeverksamheten ökat vilket inneburit ett budgetöverskridande. Kontaktperson är ett alternativ till
köpt vård och är ett framgångsrikt alternativ för förebyggande verksamhet och tidiga insatser.
Tillståndsenheten har under året behandlat 17 ansökningar om permanenta serveringstillstånd varav 16
beviljades. 12 tillfälliga tillstånd till allmänheten var

föremål för ansökan, samtliga beviljades. 4 tillstånd till
slutet sällskap samt 5 utökade/ändrade tillstånd beviljades också under året. Enligt en under året antagen ny
tillsynsplan ska tillsynsbesök och ålderskontroller
genomföras. 105 tillsynsbesök varav 41 ålderskontroller
genomfördes 2009.
Sammanfattningsvis har socialnämndens mål och riktlinjer för ekonomisk hushållning till största delen uppfyllts. Andelen anställda med adekvat utbildning inom
äldreomsorgen fortsätter att öka trots att anställningsförhållandena är långt ifrån optimala. De flesta tjänster
som blir vakanta har en så låg tjänstgöringsgrad att
många unga sökande med adekvat utbildning inte har
någon möjlighet att tacka ja till erbjuden tjänst då de inte
kan försörja sig på sitt arbete. Skälet till att socialförvaltningen har tjänster med 50-60 % tjänstgöringsgrad är att
tilldelad budgetram inte gjort det möjligt att tillskapa
större tjänster, antalet personer som måste vara i tjänst
samtidigt för att klara faktiska behov har framtvingat
tjänster där personalen arbetar halva dagar.
Hushållningsmålet har inneburit att arbetet med omfördelning av resurser mellan enheter och verksamheter
utvecklats vidare under året. Budgetmedel samt personal
har flyttats mellan enheter inom handikappomsorgen. I
äldreomsorgen har personal inom hemtjänsten gått in på
det särskilda boendet när det funnits möjlighet att frigöra tid. Äldreomsorgen har också omfördelat personalresurser mellan enheterna i det särskilda boendet. Den
kommunala hälso- och sjukvården har varit återhållsam
med tillsättande av vikarier. Individ- och familjeomsorgen har under året sålt 0,5 tjänst verksamhetschef till
Mörbylånga och arbetat med samarrangemang av utbildning och handledning för att hålla kostnaderna nere.
Hemmaplanslösningar i stället för köpt vård har varit en
strategisk del av hushållningsarbetet.
Stor sparsamhet har också iakttagits inom området utbildning och fortbildning eftersom medel saknats. Detta
är inte möjligt i ett längre perspektiv då lagstiftningen
ställer krav på god och säker vård samt användandet av
evidensbaserade metoder i samtliga verksamheter. Att
inte följa kunskapsutveckling och ny lagstiftning är inte
acceptabelt i socialtjänstverksamhet. Det föreligger vid
årets slut ett eftersläpande behov av möbler, datorer och
övriga inventarier som inte kunnat bytas ut pga. bristande investeringsbudget.
Viktiga händelser under året
Äldreomsorgen har under året vidareutvecklat
samarbetet inom de s.k. teamområdena. I vart och ett av
de geografiska distrikten har man samorganiserat sig med
områdets särskilda boende och ett hemsjukvårds- och
hemrehabiliteringsteam. Samorganiseringen inne-bär att
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man gemensamt planerar insatser för brukare/patienter
med omfattande behov samt att man hjälps åt mellan
särskilt boende och hemtjänst vid hög arbetsbelastning.
Kontaktmannaskap och genomförandeplaner för alla
brukare har varit ett av årets viktigaste teman. Utbildning
och implementering är i stort sett genomförda.
Anhörigstödet har utvecklats, förutom de tid-igare
anhörigstödsgrupperna har uppsökande verksam-het och
individuellt stöd för dem som så önskar på-börjats. Denna
verksamhet kommer att utvecklas vidare. Sociala
träffpunkter
på
Ström-gården,
Soldalen
och
Åkerbohemmet fortsätter att utvecklas. På Strömgården
växer en lunchservering för hemmaboende pensionärer
vidare bit för bit. Denna verksamhet kommer, om så är
önskvärt och möjligt, att utvecklas.
Ett palliativt team har startats under året. Det består av
intresserade och kunniga undersköterskor som under
ledning av en sjuksköterska i hemsjukvården specialutbildas för att bistå svårt sjuka eller döende och deras
anhöriga med kvalificerad vård vid livets slut.
En Värdegrund för Äldreomsorgen har arbetats fram i en
arbetsgrupp bestående av representanter från äldreomsorgens alla delar. Implementeringen på alla arbetsplatser har påbörjats och löper vidare in i 2010.
Vårdtyngdsmätningar genomförs regelbundet samt vid
behov i alla verksamheter. Under hösten har de samlade
vårdtyngdsmätningarna visat att bristen på tjänster i
äldreomsorgen uppgår till cirka 10,0 heltids-tjänster för att
upprätthålla en medelnivå på bemann-ingen.

Under året har Individ och familjeomsorg fortsatt med
det kontinuerliga utvecklings- och utbild-ningsarbetet
vilket gör att Individ och familjeomsorgen ligger väl i
framkant när det gäller modernt socialt arbete.
Utredningsmetoden BBIC (barns behov i centrum) är
efter genomgångna utbildningar under implementering.
Arbetet med hemmaplanslösningar fortsätter, en
boendestödjare inom missbruksområdet är anställd. De
konsekvent
beslutade
och
genomförda
hemmaplanslösningarna inom alla områden innebär att
verksamheten är mycket kostnadseffektiv.
Samverkansarbetet och den gemensamma utredning som
syftade till en effektivisering och kompetens-höjning inom
IFO-området genom en för Ölands båda kommuner
gemensam nämnd och förvaltning avslut-ades under året
då Mörbylånga inte önskade delta.
Inom Tillståndsenheten har en ny tillsynsplan antagits
under året. Den innebär bl.a. en utökad kontrollverksamhet.
Den Kommunala Hälso- och sjukvården bestående av
Hemsjukvård, Kommunrehabilitering,
Korttidsvård,
Hjälpmedel, Larm och Vaktmästeri har efter två års
uppbyggnad i projektform permanentats fr.o.m. 2010. En
”fixartjänst” för att förebygga fallolyckor och möjliggöra
kvarboende hos äldre är nu fullt integrerad i
vaktmästarorganisationen.
Under året har ett antal utvecklingsarbeten, finansierade
med statliga medel, framför allt inom rehabilitering och
demensområdet genomförts.

Det planerade psykiatriboendet inom Omsorg om
funktionshindrade kom inte till stånd på den från början
tänkta platsen. Detta berodde på plan och
bygglovsförutsättningar som skulle dragit ut på tiden. En
verksamhetsförändring innebär att flytt av annan
verksamhet kommer att tillskapa det planerade boendet i
senare delen av 2010. En grupp för långsiktig boendeplanering inom handikappomsorgen kommer att göra det
möjligt för funktionshindrade att göra en boende-karriär
om de så önskar.

Verksamhetsmässiga mål
Brukarfokus:
- En gemensam värdegrund är framtagen för
äldreomsorgen. Den är ännu inte koordinerad med
handikappomsorgens värdegrund, detta kvarstår till 2010.
Därefter ska Hälso- och sjukvården knytas an.
- Vårdtyngdsmätningar är en införd metod i äldreomsorgen.
- Brukarråd är ännu inte startade i äldreomsorgen.
- En boendeplan är en del av handikappomsorgens
fortlöpande arbete.
- Rehabilitering på rätt nivå, dvs. hemrehabilitering där så
är bäst för brukaren är fullt genomförd.
- Koordinering av mötestider för klienter hos socialsekreterare pågår.

De starkt ökade behoven inom alla delar av verksamheten
har ställt stora krav på innovativa lösningar inom de
befintliga resurserna vilket verksamheten har klarat på ett
utmärkt sätt.

Delaktighet:
- Genomförandeplaner för brukare är under införande
och utbildning i kontaktmannaskap är genomförd. Viss
verkställighet av kontaktmannaskap återstår.

Det samverkansavtal som, tillsammans med de fackliga
organisationerna, tagits fram för hela kommunen är
implementerat och APT samt förvaltningsövergripande
samverkansgrupp är i full gång.
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- Brukarenkäter är genomförda i handikappomsorgen och
Kommunal Hälso- och sjukvård. Äldreomsorgen återstår
och genomförs 2010.

tidskrävande. Samverkan med andra kommuner utvecklas
fortlöpande, detta är nödvändigt pga. stor periodvis
belastning.

Lärande:
- Ett flertal strukturerade utredningsmetoder har införts
under året. Genomlysningar och lärtillfällen används i alla
verksamheter.

2009

2008

2007

2006

2005

Färdtjänst
Antal personer med färdtjänst

432 *

554

451

623

653

Äldreomsorg
Antal platser - Särskilt boende
Antal platser - Kortidsplatser
Antal platser - Bostad för äldre

134
16
72

144
16
72

144
25
72

138
25
72

135
25
72

Hemtjänsttagare - sept. mån
varav anhörigvård

331
22

323
10

358
5

354
-

335
-

Antal personer i ordinärt boende
varav har personlig omsorg
varav har serviceinsats

484
254
230

484
378
106

500
241
259

621
-

582
-

12298
1374

11961
1242

-

-

Hushållning:
- Samtliga verksamheter har, som tidigare redovisats,
sparat inom alla områden där så varit möjligt.
- Samverkan mellan verksamheterna har varit viktig del i
hushållningen.
Förväntad utveckling - Framtid
Trenden med ökade befolkningsbehov och ökat ansvar
för kommunen förväntas fortsätta.
Inom äldreomsorgen kommer hemtjänsten att behöva
ytterligare satsningar. Särskilt boende är underbemannat
i förhållande till den vårdtyngd som rått hela 2009. Från
och med 2009 finns social dagverksamhet tillgänglig
någonstans i kommunen varje vardag. Denna kommer
att behöva byggas ut och kompletteras med möjlighet till
lunchservering
om
nuvarande
pågående
försöksverksamhet på Strömgården visar sig
framgångsrik. Satsning på öppen verksamhet är en viktig
del av det arbete som förebygger behov av tyngre
insatser. Anhörigstöd är en verksamhet som fr.o.m.
2010 är lagstadgad, nuvarande resurser är otillräckliga i
förhållande till nu gällande lag.
Inom omsorg om funktionshindrade kommer be-hoven
att fortsättningsvis öka. Här finns redan i dag en
betydande resursbrist. Vi vet att ett antal ungdomar är på
väg in i verksamheten med behov av såväl bostad med
särskild service som daglig verksamhet.
Inom Individ och familjeomsorgen ser vi att vi har en
välfungerande rimligt bemannad organisation som har god
kompetens och resurser för ett gott hemma-plansarbete.
Tillräckliga resurser för den köpta vård på
specialinstitutioner som behövs för barn och unga med
svår problematik saknas dock. Försörjningsstödet ökar i
hela landet, så även i Borgholm. Resurstillskott behövs.
I den kommunala hälso- och sjukvården kommer
samverkan med landstinget att vara en viktig fråga
framöver för att säkerställa bästa möjliga kvalitet och att
använda resurserna på bästa sätt.

Antal biståndsbedömmda tim/mån
12202 *
varav anhöriganställning
1660
Omsorg om funktionshindrade
Antal platser i gruppbostäder
Boende barn särskilt boende enl LSS

45
2

43
3

42
3

45
1

45
2

Daglig verksamhet
Boende barn fam. hem
Pers. ass LSS
Pers. ass LASS
Ledsagning
Kontaktperson
Avlösarservice
korttidsvistelse
korttidstillsyn
Boendestöd

42
1
3
17
16
25
4
9
4
37

40
1
5
13
20
25
3
7
4
43

40
0
5
13
22
26
2
10
4
30

45
0
7
12
24
27
4
11
5
27

38
0
5
13
22
20
1
15
2
-

16
2
523
6
199

15
5
593
0
0

12
4
690
5
441

10
4
-

8
8
-

17
0
12
4

21
0
9
5

24
0
9
3

23
0
8
4

17
0
10
4

IFO
Antal placeringar på fam. hem
Antal placeringar i HVB, barn
Antal dagar HVB, barn
Antal placeringar i HVB, missbruk
Antal dagar HVB, missbruk
Alkoholärenden
Nyansökan, allmänheten
Permanent, slutet sällskap
Tillfälligt allmänhet
Tillfälligt, slutet sällskap

* Statistiken för färdtjänst varierar kraftig mellan 2008 och 2009.
Detta beror på att verksamheten vid en ordentlig genomgång av beslutssystemet hittade gamla beslut som inte avslutats på rätt sätt och därför
kommit med i statistiken som felaktiga uppgifter. Detta är nu korrigerat.
* Statistiken för biståndstimmarna tar inte hänsyn till att innehållet av
timmarna har förändras över åren. Under år 2007 var det mer biståndsbedömning av serviceinsatser än biståndsbedömning av personlig omsorg.
Det bör även påpekas att biståndstimmarna inte inkluderar den extra tid
som även utförs i form av dubbelbemanning, ledsagning och avlösarservice.

Tillståndsenheten ser ett ökat antal serveringstillstånd
från år till år. De högt ställda juridiska kraven kommer
sannolikt att av tvingande skäl göra handläggningen mer
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Utbildningsnämnd
Utbildningsnämnden har ansvaret för kommunens barnomsorg (1-5 år), förskoleklass (6 år), skolbarnomsorg,
grundskola (årskurs 1-9), särskola och musikskola.
För verksamheten är Christina Ateva ordförande och Lars Bylund förvaltningschef.
Resultaträkning 2009 (tkr)
Resultaträkning

Intäkter

Budget

Bokslut

2009

2009

7 199

9 916

Kostnader

125 492

124 937

varav personal

107 571

106 005

Nettokostnader

118 293

115 021

Skattemedel

118 293

118 293

Årets resultat
Investeringar

3 272
1 000

1 008

Analys av årets ekonomi och verksamhet
Resultatet av utbildningsnämndens totala budgetutfall är
plus 3 272 tkr. Överskottet beror främst på högre intäkter än budgeterat. Utfallet mot kostnadsbudget hamnar
på 99,5 %.
Utfallet av årets intäkter visar ett plus på 2 717 tkr. Den
förändringen som gjordes inom avgifterna för barnomsorgen ligger till stor grund för överskottet. Även interkommunala ersättningar, kompetensutveckling, statsbidrag och intäkter till extra resursen är bättre än budgeterat.
Utfallet av årets kostnader jämfört med budget visade
ett positivt resultat på 630 tkr. Detta beror till största del
på att Böda skola och Södvikskola lades ner tidigare än
budgeterat vilket gett vakanta tjänster.
På grund av att fler barn än budgeterat går i skolan i
andra kommuner har budgeten för interkommunala
ersättningar överskridits med 374 tkr. Detta är en svårbedömd post i budgeten.
Förvaltningens gemensamma budget för central administration uppvisar ett underskott på 180 tkr. Detta
beror på engångsersättningar för uppsägningar.
Budget för resor för särskoleelever har varit lägre än
budgeterat och har ett överskott på 138 tkr.
Resurser för barn i behov av särskilt stöd uppvisar ett
överskott på 478 tkr. Överskottet beror främst på ej
budgeterade intäkter från andra kommuner.

Utvecklingsstöd uppvisar ett underskott på 147 tkr,
vilket beror på att kommunen fått avslag på budgeterat
sökt bidrag från skolverket för utvecklingstjänst.
Kommunen betalar bidrag till enskild barnomsorg som
bedrivs på Solstrålens montessoriförskola i Borgholm.
Verksamheten har ett underskott mot budget på 42 tkr.
Underskottet beror på att verksamheten haft fler antal
barntimmar än budgeterat.
Budgeten för IT-pedagogik uppvisar ett underskott på
57 tkr vilket beror på oförutsedda utgifter under december månad gällande licensavtal.
Endast två av förskolorna avviker kraftigt från budget.
Skogsbrynet har en positiv avvikelse mot budget på 697
tkr på grund av 2,0 vakanta tjänster under höstterminen
samt 1,0 vakant tjänst på Öppna förskolan. Päronhagen
har en negativ avvikelse på 149 tkr beroende på en rehablön på 0,5 tjänst utöver budget.
Dagbarnvårdare i Böda avviker negativt från budget
med 121 tkr på grund av 1,0 tjänst endast var budgeterad till 31/3 men arbetade vårterminen ut. Dagbarnvårdare i Södvik, väster och söder avviker något positivt
mot budget vilket beror på lägre personalkostnader än
budgeterat.
Fritidshemmen Köping och Kattfoten avviker något
negativt beroende på sparbeting som arbetats in under
året. Övriga fritidshem har en positiv avvikelse mot
budget beroende på lägre personalkostnader än budgeterat.
Böda och Södvik förskoleklass har lägre personalkostnader än budgeterat med 129 tkr respektive 5 tkr på
grund av flytten till Åkerbo. Även Runsten förskoleklass
har ett mindre överskott med 10 tkr då det bildats en
klass med F-1-2.
Böda och Södvik grundskola avviker positivt från budget i och med flytten till Åkerbo. Grundskolorna i Runsten och Rälla har mindre negativa avvikelser mot budget då de haft sparbeting på 0,1 tjänst vardera.
Musikskolan avviker negativt från budget med 98 tkr.
Detta beror på högre kostnader för dansundervisning än
budgeterat.
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Under 2009 genomfördes strukturella förändringar inom
utbildningsnämnden. Totalt innebar det en minskning
med 7 personer. Under året har även 9 personer gått i
pension. Merparten av pensionsavgångarna har ej ersatts
på grund av minskat elevantal. Totalt sett har antalet
årsarbetare sjunkit med 13 personer.
Viktiga händelser under året
Översyn av skolorganisationen utifrån minskat antal
elever pågick under året.
Kommunfullmäktige beslutade, 2009-04-27, att ge utbildningsnämnden i uppdrag att stänga Böda skola och
Södviksskolan.

Kommunfullmäktige beslutade att den s.k. ”45minutersregeln” inte skulle omprövas. Regeln innebär
att skolskjuts till eller från skolan inte får ta längre tid än
45 minuter. I den nya skolskjutsupphandlingen finns
regeln med.
Arbetet med planering inför Slottsskolans renovering
och utbyggnad har varit intensivt under hela året. Politiska beslut tas 2010 och byggstart kan förhoppningsvis
ske i slutet av året.
Avstämning verksamhetsmässiga mål
I tabellen nedan går att utläsa att antalet barn i förskoleverksamheten fortsätter att ligga högt medan antalet
elever i grundskolan sjunker.

Under 2009 varslades 7 personer om uppsägning pga.
arbetsbrist till följd av minskat elevantal i kommunen.
En förändring av ledningsorganisationen i enlighet med
det s.k. ”strukturpaketet” genomfördes också under
2009. Tjänsten som utvecklingsledare på förvaltningen
avvecklades liksom en bitr. rektorstjänst.
Utbildning i ”praktisk IT- och mediekompetens”, PIM,
fortsatte under året. 226 anställda i förvaltningen har
hittills påbörjat utbildningen.
Rexnet – vårt internetbaserade verktyg för elevdokumentation och för kommunikation med hemmen
har kommit igång ordentligt under året. I slutet av 2009
hade 840 vårdnadshavare konton i Rexnet.

Borgholms kommun har två skolor med årskurs 7-9,
Slottsskolan, med 262 elever, samt Åkerboskolan, med
82 elever. Vårterminen -09 avslutade 104 elever sin
skolgång på Slottsskolan respektive 34 elever på Åkerboskolan. Genomsnittligt meritvärde samt andelen behöriga elever till nationellt program visas i nedanstående
tabeller.

Kunskapssatsningen, ett arbete som fokuserar på kunskap, bedömning och betygssättning har fortsatt under
året. Kommunen har tre processledare, som tillsammans
med en ansvarig skolledare, leder Kunskapssatsningen.
Kommunens matematikutvecklare och språk-, läs- och
skrivutvecklare genomför utvecklingsinsatser för att höja
kvaliteten i matematikundervisningen och inom språk-,
läs- och skrivarbetet, i syfte att nå en högre måluppfyllelse.
Två lärare i kommunen har deltagit i den statliga kompetensutvecklingssatsningen Lärarlyftet, i syfte att erhålla
behörighet inom ämnet Svenska som andraspråk.
Utbildningsnämnden beslutade att införa en ny modell
för kvalitetsarbetet. Arbetet redovisas nu i form av kvartalsvisa kvalitetsrapporter som ger bättre möjligheter till
snabbare analyser och åtgärder jämfört med tidigare.
Utbildningsnämnden beslutade också om en ny delegationsordning som är bättre anpassad till decentraliserat
beslutsfattande.

Det genomsnittliga meritvärdet för kommunen som
helhet ligger högre än riksgenomsnittet. Andelen behöriga elever till nationellt program är också högre än riket.
Under året har några organisationer sammanställt s.k.
rankinglistor över framgångsrika skolkommuner.

16

BORGHOLMS KOMMUN
Årsredovisning 2009
Av landets 290 kommuner var placeringarna för Borgholms kommun enligt nedan:
Lärarnas riksförbund
Lärarförbundet
Föräldraalliansen
SKL – Sveriges Kommuner och Landsting

5:a
26:a
27:a
67:a

Förväntad utveckling
För att kommunen skall vara attraktiv för barnfamiljer
strävar vi efter att ha en hög kvalitet i barnomsorgen
och en bra skola med goda resultat.
Under 2009 har Borgholms kommun tagit emot ett ökat
antal flyktingar. I slutet av 2009 uppgick antalet flyktingbarn i skola och förskola till ca 35 stycken. Det är mer
än en fördubbling jämfört med 2008. Verksamheten i
förberedelseklassen (internationella klassen), som be

drivs i Parkvillan är nödvändig men inte budgeterad.
Behovet av undervisning i svenska som andraspråk har
också väsentligt ökat under året.
En ramförstärkning är nödvändig i budget 2011 för att
hantera ovanstående situation.
Kostnader som drabbar driften under ombyggnationen
av Slottsskolan är givetvis svårbedömbara, men enbart
evakueringskostnader i form av hyra av paviljonger och
ökade skolskjutskostnader är beräknade till mellan 3-4
miljoner kr. En tillfällig ramförstärkning motsvarande
våra evakueringskostnader är därför nödvändig i budget
2011. Under 2012 kommer den tillfälliga ramförstärkningen att vara hälften så stor som året innan, för att
därefter fasas ut.
Översynen av skolorganisationen utifrån sjunkande
elevantal och kommunens ekonomiska situation fortsätter i oförminskad omfattning
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Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under fullmäktige har kommunstyrelsen det
övergripande ansvaret för kommunens operativa verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning
och behandling av ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade verksamhet. Från
kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av ärenden i kommunfullmäktige.
För verksamheten är Lisbeth Lennartsson ordförande och Lars Frick förvaltningschef.
Resultaträkning 2009 (tkr)
Resultaträkning

Budget

Bokslut

2009

2009

Intäkter

21 593

30 417

Kostnader

151 979

159 351

Nettokostnader

130 386

128 934

Skattemedel

130 386

130 386

varav personal

Årets resultat

Den sedan 2007 av Rederi AB Gotland bedrivna färjetrafiken mellan Grankullavik och Visby har fortsatt
under del av 2009. Trafiken tvingades tyvärr avbrytas
under juli månad då den färja som nyttjades måste omdestineras i rederiets övriga trafik på fastlandet efter ett
haveri.
Utvecklingsarbetet gällande den av Ekerum Golf och
Resort AB ägda golfanläggningen har fortsatt under året
och utmynnat i ett exploateringsavtal som politiskt behandlats under våren 2009.

1 451

Viktiga händelser under året
En fråga som skapade debatt och ledde till en folkomröstning var huruvida Öland i framtiden skulle vara en
eller fortsättningsvis två kommuner. Resultatet av folkomröstningen blev fortsatt två kommuner. Kommunvis
var Borgholms kommuns invånare mer positiva till en
sammanläggning medan Mörbylånga kommuns invånare
hade en större majoritet mot.

Andra viktiga frågor gällande kommunens utveckling
som varit aktuella är;
- Det tidigare fackliga samrådet och den Centrala Arbetsmiljökommittén har genom ett samverkansavtal
inneburit att en ny samverkansorganisation genomförts.
- Kommunen har infriat sitt borgensåtagande gentemot
Borgholms Tennisklubb genom övertagande av tennishallen.
- En avsiktsförklaring har antagits gällande en ”Airpark”
på Rosenfors.
- Den personal som tidigare varit anställda på kommunledningskontoret för arbetet med GIS och översiktsplan
har under året överförts till miljö- och byggnadsförvaltningen.
- Arbetet med planering och vaccinering av personal
inför en ev. pandemi har pågått under året.
- Det treåriga projektet ”Framtid Borgholm” har fortsatt
under året.
- Under året har tidigare utbildningschefen Maude Wollström gått i pension och Lars Bylund har anställts som
ny på tjänsten.

Det tidigare bostadsprojektet i kvarteret Resedan i
Borgholm har pågått under året där kommunens helägda
bolag Borgholm Energi AB är engagerat. I projektet är
Kalmar läns landsting en stor intressent när det gäller
förhyrning av en ny hälsocentral. Beslut i frågan om
hyresavtal väntas i början på 2010 från landstinget.

I övrigt har handikapplanen reviderats, ny renhållningsordning antagits, en folkbokföringskampanj har genomförts, ett antal policydokument rörande arbetsmiljö-,
brandskydds- och drogförebyggande arbete samt rehabilitering och arbetsanpassning har utarbetats och antagits,
turistprojektet ”Fröken Alg” har fortsatt under året.

Projektet gällande bostadsområdet i Yttre hamnen pågår
och förutom arbetet med att ta fram en ny detaljplan
pågår också arbetet med att hitta lämplig lokalisering för
de befintliga verksamhetsutövarna (Lantmännen och
Beijers) som behöver evakueras.

Personalavdelningen har under året arbetat med att
upprätta ett samverkansavtal mellan Borgholms kommun, Borgholm Energi AB och Försäkringskassan.

Investeringar

15 128

12 893

Analys av årets ekonomi och verksamhet
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltningskontor och omfattar kommunledningsstaben,
arbetsmarknads-, personal-, ekonomi- och IT-avdelningarna samt Borgholms slott.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 1 451 tkr.
Resultatet omfattar även extra nedskrivningar på 3,1
mkr.

Borgholm var första kommunen i länet att göra detta.
Överenskommelsen kommer att innebära att kommu
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nen kommer att få en tydligare dialog med Försäkringskassan, större möjligheter att ställa krav samt förhoppningsvis en ännu bättre service i rehabärenden, kortare
handläggningstider, utbildning m.m.
En översyn av arbetsmiljöansvaret och delegering arbetsmiljöarbetsuppgifter har gjorts under året. Detta i
kombination med Samverkansavtalet gör att ytterligare
fokus läggs på arbetsmiljöfrågorna. Följande rutiner har
reviderats: Kränkande särbehandling, Rehabilitering och
arbetsanpassning och Systematiskt arbetsmiljöarbete. Ny
rutin har införts: fördelning av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter.
Under året har personalklubben Trikumos verksamhet
utökats. En hälsovecka har också genomförts under
hösten med många erbjudanden till de anställda.
En ny upphandling av företagshälsovårdstjänster har
gjorts. Det har gett en minskad timkostnad med cirka 10
%.
Ledardagarna har fortsatt under 2009. Där ges en samlad information till samtliga chefer inom både Borgholms kommun och Borgholm Energi. Förutom samverkansavtalet arbetar man med att effektivisera och
förbättra arbete i de ledningsgrupper (16) som finns
inom förvaltningarna och Borgholm Energi.
Folkhälsosamordnaren slutade i juni 2009. Tjänsten har
inte återbesatts utan hanteras av personalkonsulenten
tillsammans med Torsås kommuns folkhälsosamordnare.
Inom flyktingverksamheten har kommunen under året
tagit emot 31 personer varav 10 vuxna och 21 barn. I
arbetsmarknadsåtgärder har 26 personer haft anställning
med olika former av anställningsstöd. Inom rehabilitering har vi 24 pågående ärende varav 55 % har resulterat i
jobb. Ölandslego sysselsätter 20 personer och inom
feriejobb tillsattes 20 ungdomar i kommunen och fem
ungdomar förmedlades till näringsidkare.
Inom IT-avdelningen har investeringar i den virtuella
driftsmiljön genomförts som tillgodoser behoven på
kort sikt. Nätverket har byggts ut till återvinningsstationen i Kalleguta. Ett webbaserat digitalt bildarkiv har
tagits fram tillsammans med biblioteket. I övrigt har
2009 präglats av resursbrist beroende av mängden system som kommunen driftar. Detta har fått till följd att
det löpande underhållet släpar efter med ökad risk för
avbrott som konsekvens.

Avstämning verksamhetsmässiga mål
Under året har ekonomiavdelningen arbetat vidare med
det fleråriga projektet att förenkla kommunens hantering
av leverantörs- och kundfakturor. Kommunen kan idag
ta emot elektroniska fakturor. Avdelningen arbetar för
närvarande med ett ”pilotföretag” i samarbete med
Swedbank. Målsättningen är att såväl stora som små
leverantörer ska kunna skicka sina fakturor elektroniskt.
Kommunen kan erbjuda brukare inom barn- och äldreomsorg en elektroniskt faktura.
Borgholms kommun har slutfört samordning av uppgraderingen av lönesystem för de tre kommunerna Mörbylånga, Emmaboda och Torsås. Man har via detta fått
intäkter för tjänster både till personalavdelningen och
IT. Hultsfreds kommun har anslutit till gruppen i november 2009 vilket innebär att man nu är fem kommuner som samverkar i olika löneadministrativa frågor.
Avdelningen kan också vara backup för varandra vilket
gör lönehanteringen mindre sårbar och mera kostnadseffektiv.
Förväntad utveckling
Det är viktigt för kommunen de kommande åren att
vända befolkningsutveckling. Kommunstyrelsen och
kommunledningen präglas av en positiv grundsyn på
kommunens framtidsmöjligheter.
En del i arbetet för att skapa bättre möjligheter för
kommunens fortsatta utveckling är fördjupningen av
översiktsplaner för områden som Rälla-Stora Rör och
Borgholm-Köpingsvik.
Vidare sker fortlöpande framsteg också i den fysiska
planeringen genom en prioritering av kommunens detaljplanearbete. Arbetet skall leda fram till att kommunens behov av lämplig mark för bostäder och verksamheter tillgodoses.
Mot bakgrund av den ekonomiska krisens krav på planering, uppföljning och styrning arbetade kommunen fram
en strukturplan under 2009 vars verksamhetsmässiga
och ekonomiska mål ingår i budget 2010.
Under 2009 tillsattes en parlamentarisk arbetsgrupp vars
uppdrag var att se över kommunens politiska organisation. Under 2010 kommer gruppen att presentera sitt
förslag. Under 2009 genomförs också första etappen av
en försäljning av lägenheter (33 av sammanlagt 89 lägenheter) till Borgholm Energi AB som en strukturell
förändring. Denna process slutförs 2011.
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Borgholms Slott
Slottsverksamheten ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde. Statens Fastighetsverk äger och förvaltar Borgholms
Slott. Borgholms kommun ansvar genom hyresavtal med Statens Fastighetsverk för verksamheten på Borgholms Slott.
Ordförande: Lisbeth Lennartsson
Förvaltningschef ; verksamhetsansvarig Jan-Åke Johansson och administrativt ansvarig Maria Johanson
Borgholms slott 2009
Hösten 2006 tecknade Borgholms kommun och Statens
Fastighetsverk ett nytt tioårigt Nyttjanderättsavtal gällande Borgholms Slott. Det nya avtalet gäller 2007010120161231.
Slottsverksamheten består bl.a. av;
o
slottsbutik
o
slottsmuseum
o
historiska visningar för både barn och vuxna
o
slottsverkstad för barn
o
historiska utställningar
o
konstutställningar
o
samarrangemang
o
kulturprogram
o
gästabud
o
konserter
o
julmarknad
Verksamheten på Borgholms Slott finansieras genom
entréavgifter, hyror och försäljningsintäkter. Eftersom
slottsverksamheten ligger utanför den kommunala ekonomin får verksamheten ta med både under- och överskott till kommande år.
Verksamhet 2009
2009 besökte 98 678 personer Borgholms Slott. 42 801
vuxna betalade 50 kronor i entré. Detta är en ökning om
man jämför med sommaren 2008 då 36 674 vuxna betalade entré.
Dagverksamhet
Borgholms Slott är öppet dagligen från den 1 april till
den 30 september. Varje dag i juni, juli och augusti är det
guidning. Under högsäsong är det två guidningar för
vuxna per dag och två familjeguidningar. Guidningar är
mycket uppskattade och ingår i entrébiljetten.
Många väljer att vandra runt på egen hand, njuta av den
fantastiska utsikten och verkligen känna historiens vingslag.
Den nya entrén och butiken har betytt mycket för slottets utveckling. Försäljningen i butiken ökar varje år. Det
är inte alla som väljer att betala entré och gå in på slottet
men de köper något i butiken.

Barnverksamheten
Borgholms Slotts barnverksamhet är mycket populär.
Barnverksamheten öppnar veckan efter midsommar
varje år. Barnverksamheten ökade under hela sommaren
2009. Kanske beror det på att slottet marknadsfört sig
på campingplatserna i regionen. Det är mycket populärt
att rida på trähästen Rulle, måla sin vapensköld eller
skjuta pil. Fem dagar i veckan har det varit riddarskola.
Det är en utökning med två dagar per vecka från året
innan. Riddarskolan avslutas med att hertiginnan Ingeborg dubbar de som varit med till riddare av Borgholms
Slott.
Konsertverksamheten
Sommaren 2009 – blev en riktig konsertsommar på
Borgholms Slott! Åtta konserter med allt från opera till
buskis. Konsertsäsongen inleddes den 9 juli med Benny
Anderssons orkester (BAO) Helene Sjöholm och Tommy Körberg – helt utsålt! En fantastisk konsert som
kunde slutat mycket tragiskt. En man i publiken fick
hjärtstillestånd. Snabbt fanns sjukvårdskunnig personal
på plats och ambulansen som fanns på slottet parkering
ryckte ut innan de ens fått larm. Allt fungerade helt
perfekt och mannen klarade sig.
13 juli var det dags för Ölandsoperans premiärkonsert.
Ölandsoperan är ett sällskap av operasångare med
Ölands- eller Kalmaranknytning. Grundtanken är att ta
vara på den fantastiska miljö som Borgholms Slott erbjuder. Föreningen för främjande av kulturturism på
Öland tillsammans med Stina Oscarsson konstnärlig
ledare och Bosse Wannefors musikalisk ledare ansvarade
för arrangemanget som lockade 1 300 personer. Ett
lyckat försök som förhoppningsvis kommer att bli en
tradition.
15 juli kom han tillbaka – Tomas Ledin. Så här skriver
Tomas Ledin på sin blogg under rubriken Kallbadhuset i
Borgholm; ” Jag satt där hela eftermiddagen i torsdags,
snackade lite med gubbarna, tog ett dopp och spanade
ut över horisonten. Ytterst vilsamt. Det var den totala
motsatsen till urladdningen på Slottsruinen kvällen innan. Där var det utsålt, vindstilla, sol och en makalös
stämning.”
17 juli The Refreshments och Status Quo. 2 500 personer njöt av denna kanonspelning. Det var för slottet en
helt ny arrangör CS Event AB. Slottets personal ansvarade för allt praktiskt arbete kring arrangemanget.
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Arrangören var mycket nöjd med konserten, arenan och
slottspersonalens insats.
25 juli var det dags för sommarens ungdomskonsert –
Innocent Rosie och Takida. Slottet fylldes av drygt 2 000
entusiastiska musikälskande ungdomar. Roligt att Piffen
Event hump vågade satsa på en ungdomskonsert.
28 juli dansades det hela natten på Borgholms Slott.
Rolandz dansband med Robert Gustafsson i spetsen,
Lasse Stefanz och Scotts spelade under drygt fem timmar. Arrangör för detta evenemang var 2Entertain AB,
en ny arrangör som var mycket nöjd med arrangemanget
där slottspersonal ansvarade för allt praktiskt arbete.
5 augusti såg nästan 2 500 personer Ulf Lundell på slottet i Borgholm. Uppskattat som alltid. Konsertsommaren avslutades med buskis av Nöjeskompaniet den 11
augusti. Jojje Jönsson och Siv ”Augustina” Carlsson
roade de nästan 300 som kommit till slottet.
17 908 personer besökte konserterna sommaren 2009.
Det är en ökning med ca 200 % jämfört med de 5 818
som var där sommaren 2008. Förhoppningsvis kommer
trenden att hålla i sig och Borgholms Slott blir åter
Sveriges populäraste sommarscen. Slott har många fördelar som konsertarena – fantastisk miljö, egen scen,
lång tradition som konsertarena och så närheten till
sommarstaden Borgholm.
Gästabudsverksamheten
Borgholms Slott är en populär vigsel och festlokal. Lördag är den dag då flest vill hyra slottet för gästabud.
Många bokar mer än ett år i förväg för att få just den
dag de vill ha. Flera hotell erbjuder olika former av gästabud på slottet så även i veckorna används lokalerna till
viss del.
Julmarknad
Andra adventshelgen var det julmarknad på Borgholms
Slott. Drygt 50 olika försäljare hade hyrt bord och sålde
allt från tomtar och julkransar till sill och fårskinnsprodukter. 2009 var femte året slottet arrangerade julmarknad. Antalet besökare 2009 ökade med 15 % om man
jämför med 2008. Många besökare berömde den höga
kvalitén och de fantastiska lokalerna.
Veteranmotordag
Lördagen den 30 maj arrangerade Borgholms Slott tillsammans med Ölands Veterantraktorklubb och Ölands
Motorklubbs veteransektion veteranmotordag på Borgholms Slott för andra gången. En underbart solig dag
med många, om än lite färre än året innan besökare. Det
var väldigt roligt att se alla gamla bilar, cyklar, motorcyklar och traktorer på borggårdarna och utanför slottet.

Utställning
I västra tornet visade Kalmarkonstnären och skulptören
Edwin Böck utställningen Concrete Light form i fiberbetong och metall. Konstkonsulenten i Kalmar län
hjälpte slottet att arrangera utställning.
Fårets dagar
Varje år i samband med Ölands Skördefest arrangerar
Svenska Fåravelsföreningen Fårets Dag på Borgholms
Slott. Fårets dag hade som alltid väldigt många besökare.
2009 slogs besöksrekord 6 710 vuxna och 1 975 barn
besökte fårets dagar.
Personal
Fem personer är tillsvidareanställda på Borgholms Slott.
Ansvaret för Borgholms Slott är delat i två delar – 50 %
verksamhet och 50 % administration. Jan-Åke Johansson har varit verksamhetsansvarig och Maria Johanson
administrativt ansvarig. Under säsongen arbetade ytterligare 14 personer i verksamheten.
Ny hemsida
Lagom till säsongen var äntligen slottets nya hemsida
klar. Den kommer att utvecklas och utökas efter hand.
Belysning garderobstrappan
En arbetsgrupp med representanter från kommunen,
slottet, länsstyrelsen, Solliden, Statens Fastighetsverk
och Drottning Victorias vilohem har under hela 2008
och 2009 arbetat med att göra slottsområdet (slottsskogen – Borgholms Slott – Solliden – Borga Hage) till ett
attraktivt strövområde. Gruppen arbetar med gemensam
skyltning av området, hänvisningsskyltar i centrala
Borgholm och belysning från Åkerhagen till Borgholms
Slott via garderobstrappan. En del av projektet – belysningen från Åkerhagen till Borgholms Slott färdigställdes. Förhoppningsvis kommer allt att vara klart till säsongen 2010.
Framtiden
2010 kommer slottskommittén att ersättas av en styrgrupp och en arbetsgrupp för utveckling av Borgholms
Slott. Konsertsommaren 2010 blir förhoppningsvis lika
bra som 2009. Konstutställningar kommer att finnas
under högsäsongen. Barnverksamheten kommer att
utvecklas. En gästbok från Borgholms Slott 1913 – 1954
med flera mycket spännande namnteckningar kommer
att visas. SM i Bågskytte kommer att hållas på och omkring Borgholms Slott. Fårets dagar, veteranmotordag
och julmarknad är inplanerat.
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Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmänkulturell verksamhet, biblioteksverksamhet och fritidsverksamhet.
För verksamheten är Åke Nilsson ordförande och förvaltningschefsuppdraget delas mellan
Maria Johanson, Gunilla Lydmark och Jan-Åke Johansson
Resultaträkning 2009 (tkr)
Resultaträkning

miljöer, Sättra järnvägssamhälle med småindustrier samt
Borgholms mejeri.

Budget
2009

Bokslut
2009

Intäkter
Kostnader
varav personal

1 080
16 918
8 288

1 198
15 229
7 760

Nettokostnader
Skattemedel
Årets resultat

15 838
15 838

14 031
15 838
1 807

325

322

Investeringar

Analys av årets ekonomi och verksamhet
Förvaltningschefsuppdrag delas av tre personer, som
även bildar ledningsgrupp. Förvaltningen är uppdelad i
tre ansvarsområden - kultur, fritid och bibliotek.
Nämndens positiva resultat på 1 807 tkr beror på budgeterat bowlingavtalet som inte förnyats under året samt
att bidrag inte behövt betalas ut. Även personalkostnaderna har varit något lägre än budget.
Viktiga händelser under året
Kulturverksamheten
Kultur- och fritidsnämnden beviljade 2009 ca 15 kulturprogrambidrag, fem föreningar erhöll verksamhetsbidrag
och fyra kulturprojektbidrag. Kulturprogrammen har
varit spridda över hela kommunen. Genom att bevilja
kulturföreningar bidrag ges möjlighet till nytänkande,
nyskapande och utbyte av erfarenheter och kunskaper
mellan olika kulturutövare enligt nämndens mål.
Kultur- och fritidsnämnden ska skapa grundläggande
intresse för kultur hos barn och ungdomar genom att
kontinuerligt ge dem möjlighet att utöva och uppleva
olika kulturaktiviteter. Barn- och ungdomskulturverksamheten i kommunen fungerar mycket bra. Borgholm är en av länets bästa kommuner när det gäller
barn- och ungdomskultur.
I nämndens mål står att det lokala kulturarvet ska främjas genom att ta vara på och uppmuntra lokalt engagemang. På detta sätt kan ett minst lika värdefullt kulturarv
som vi själva fått till låns lämnas över till nästa generation. Industriarvsprojektet är ett exempel. Tre områden
har lyfts fram som särskilt intressanta; Stenindustrins

VIDA museum och konsthall bjöd 2008 in ett antal
konstnärer från Borgholms kommuns vänort Rockford i
USA. Konstverk ställdes ut på VIDA september - december 2009. Landshövding Sven Lindgren invigde
utställningen som rosades av både besökare och press.
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län beslutade 15
januari 2009 att länets samtliga kommuner, regionförbundet och landstinget ska arbeta fram en gemensam
strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen.
Under 2009 har arbetet med strategin – ”Kultur med
nya ögon” – pågått. I styrgruppen har ingått en representant från kommunstyrelsen i respektive kommun.
Maria Lindmark med Inger Sundbom som ersättare har
varit Borgholms kommuns representanter och ansvariga
för det lokala arbetet tillsammans med kultursekreteraren. Den lokala gruppen har bjudit in samtliga nämndsordförande och förvaltningschefer både till gemensamt
möte och även till ett enskilt samtal för respektive
nämnd/bolag om kultur. Samtliga möten har varit
mycket givande och många bra idéer har framkommit.
I samband med firandet av nationaldagen 2009 delades
2008 års kulturpris ut till Ragnhild Boström. 2009 års
kulturpris delades ut på nämndens möte i december till
Alrik Nilsson.
Biblioteksverksamheten
Folk- och skolbiblioteksverksamheten utgår från huvudbiblioteket i Borgholm. I Löttorp, Rälla och Runsten
finns integrerade folk- och skolbibliotek. Skolbibliotek
finns på Viktoriaskolan, i Gärdslösa och Köpingsvik
Biblioteket bedriver uppsökande verksamhet - Boken
kommer. Biblioteken är öppna för allmänheten 66 tim/v
och barn- skolbiblioteken är bemannade ca 45 tim/v.
I målen för verksamheten står ”Biblioteken ska vara
mötesplatser mellan människor, tankar, idéer och kulturer” och under 2009 har vi aktivt arbetat med detta mål.
Biblioteket har tillsammans med kulturen, föreningsliv
och skola genomfört ett 30-tal program som författarbesök, stickcaféer, föreläsningar, filmvisning och bokcirklar. Alla mycket välbesökta med 15-90 personer. Bildarkivet har digitaliserats och finns nu på
www.bildarkiv.borgholm.se I Löttorp har bibliotekets
arbetsmiljö setts över. Två träffar med Näringslivs-
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kontoret, Tillväxtverket, Malmö Sb och Regionbiblioteket har genomförts.
I samarbete med alla skolor har vi genomfört fyra läsprojekt med författarbesök. Alla elever i förskoleklass,
årskurs två, fem och åtta har deltagit och mött författarna Annelie Jordahl, Sofia Hedman, Gull Åkerblom och
Cannie Möller. Vi samverkar med BVC för att stimulera
språkutvecklingen hos nyfödda, vi bokpratar i skolklasser och har bokcirklar för tonåringar på fritiden.
Fritidsverksamheten
Målgruppen för fritidsgårdarna är tonåringar med
tyngdpunkt på högstadieungdomar. Fritidsgårdarnas
öppna verksamhet erbjuder bl.a. kafé, airhockey, biljard,
flipperspel, bordtennis, tillgång till datorer och sporthall.
Kronan besöktes i genomsnitt av ca 30 ungdomar/kväll.
Fritidsgården i Löttorp av ca 35 ungdomar/kväll och
Rälla fritidsgård ca 25 ungdomar/kväll. Tre resor arrangerades av fritidsgårdarna. 9 maj åkte tre fulla bussar till
Göteborg för att under en hel dag roa sig på Liseberg.
Under våren bildade Kronan ett korplag i fotboll. Efter
avslutat seriespel åkte fotbollslaget till Stockholm och
såg matchen Sverige-Albanien. I december åkte tjejer
från Löttorp till Stockholm och såg genrepet av idolfinalen i Globen. Julbord arrangerades på alla gårdar.
Åkerbobadets verksamheter har under året varit vattengympa, vattenspinning, simskola, simläger och varmbad.
Badet har öppet för allmänheten två dagar i veckan
vintertid och sex dagar i veckan sommartid. Övrig tid är
för skolans simundervisning och div. grupper. Under
2009 startade en lek och plask grupp för barn fem år
och äldre. Totalt besökte 14 037 personer badet under
året, att jämföra med 2008 då det var 14 479 besökare.
Kallbadhuset var öppet varje dag mellan kl. 10-18 under
perioden 15 juni–10 augusti. Ca 1 400 besökte Kallbadhuset under sommaren. En ökning med ca 100 personer
från föregående år. 180 personer löste årskort, en liten
ökning sen 2008. Fyra ungdomar var anställda under
sommaren för att sköta städning, kiosk och inträde.
Föreningar och allmänhet använder kommunens hallar
flitigt. Verksamheter som innebandy, fotboll och gymnastik växer och blir större, tiderna i Borgholms sporthall räcker inte till. Under hösten köptes en ny resultattavla till Borgholms sporthall.
Avstämning verksamhetsmässiga mål
Nämnden har under året arbetet utifrån de av kommunfullmäktige antagna kultur- och fritidspolitiska mål för
Borgholms kommun samt mål för kultur- och fritids
verksamhet. Kommuninvånare och besökare har under
året givits möjlighet att uppleva och aktivt delta i kulturoch fritidsverksamhet präglad av mångfald och kvalité.

Det ideella föreningslivet ses som en viktig resurs och
värdefull samarbetspartner. Nämnden har prioriterat
barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för de
med särskilda behov.
Biblioteket i Borgholm besöks dagligen av mer än 300
personer och datorer för Internet, studier och släktforskning är bokade ca 30 timmar/dag. Utlåningen har
alltid varit hög och det gäller framför allt barnens lån.
2009 ökade utlåningen lite, och uppgår till 139 000 lån
eller nästan 13 lån/invånare.
Förväntad utveckling
Kulturförvaltningen kommer under 2010 att fortsätta
arbeta aktivt med barnkulturverksamhet. Förhoppningsvis kommer Borgholm att bli pilotkommun gällande
barnkulturverksamhet. Den konstnärliga utsmyckningen
av Stadshuset i Borgholm kommer att slutföras. Arbetet
med ”Kultur med nya ögon” kommer att fortsätta under
hela 2010. En kulturstrategi för Borgholms kommun
kommer att arbetas fram utifrån den regionala strategin.
Bibliotekets lokaler bör ses över. Efter 27 år i lokalerna
motsvarar de inte de förväntningar och behov man
ställer på modern kultur- och biblioteksverksamhet.
Bebisar, förskolebarn och tonåringar samsas på en yta av
60 m2. Utrymme för studier i anpassad studiemiljö saknas. Media hanteras ineffektivt och orationellt. Arbetsplats saknas för personal. Tillgängligheten har stora
brister. Ytor för utställning och program är begränsade.
Arbetet med den gemensamma visionen för biblioteken
i Kalmar län ”År 2010 är Kalmar län Sveriges bästa
biblioteksregion” pågår. Vi har gjort gemensamma upphandlingar för media och It. Under 2010 kommer vi att
arbeta med fortbildning med stöd av EU och en gemensam kommunikationsplan.
Fr.o.m. 1 januari 2010 utökas verksamhetsområdet då
drift och skötsel av tennishallen och tillhörande utebanor överförs till kultur- och fritid. Tennishallen är dåligt
underhållen och behöver rustas upp. All förbättring
kommer med stor sannolikhet att öka uthyrningen. Med
anledning av flertalet förfrågningar från mindre föreningar om gemensam föreningslokal ska översyn göras
av våra lokaler. Efterfrågan av halltider ökar så frågan
om sporthall/bollhall måste prioriteras. En lösning vore
en utbyggnad av tennishallen så användningsområdet
utökas. På fritidsgårdarna ska rörelsepassen och aktiviteterna utökas samt att målet är att fortsätta arrangera
resor som uppskattas av ungdomarna. Behovet av sommaröppet på fritidsgårdarna är stort. Ungdomarna behöver en plats att samlas där fritidsledarna finns tillgängliga och kan samordna aktiviteter som förebygger brott
och droganvändande.
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Miljö- och byggnadsnämnd
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom planläggning, byggnation, kulturmiljö, GIS och kartverksamhet, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn, bostadsanpassning, Uthållig kommun, Agenda-21
samt klimat- och energirådgivning. Nämnden arbetar för kommunens framtida utveckling, för nytänkande
och kvalitet genom att ge förutsättningar så att företagare och enskilda kan göra långsiktigt hållbara
framtidsinvesteringar i Borgholms kommun.
För verksamheten är Jan Erici ordförande och Göran Borgö är förvaltningschef.
Resultaträkning 2009 (tkr)
Resultaträkning

Budget
2009

Bokslut
2009

Intäkter
Kostnader
varav personal

5 597
11 459
9 865

5 856
11 709
9 893

Nettokostnader
Skattemedel
Årets resultat

5 862
5 862

5 853
5 862
9

Investeringar

1 000

1 056

Bostadsanpassning
Intäkter
0
Kostnader
1 002
varav personal
142

0
1 647
291

Nettokostnader
Skattemedel
Årets resultat

1 647
1 002
-644

1 002
1 002

Analys av årets ekonomi och verksamhet
Miljö- och Byggnadsnämndens resultat för 2009 blev
plus 9 tkr. Intäkterna var drygt 5 800 tkr, 250 tkr över
budgeterat. Detta beror främst på högre intäkter inom
planavdelningen. Kostnaderna var 250 tkr över budget,
vilket till största del beror på högre kostnader än budgeterat inom miljö- och hälsoskydd. Avgifter och externa
intäkter blir allt viktigare för verksamheten jämfört med
anslaget och var 2009 drygt 50 % av nämndens kostnader.
Bostadsanpassningen visar ett minusresultat på 644 tkr.
Antalet ärenden har ökat årligen sedan 2002. Undersökningar visar att medel för bostadsanpassning kraftigt
minskar kostnaderna för vård och omsorg med en faktor 10. Med det synsättet har verksamheten sparat drygt
10 mkr för vård och omsorg för Borgholms kommun.

Viktiga händelser under året
Arbetet med att avsluta och stänga öppna ärenden har
fortsatt. JO gjorde uppföljningsbesök efter sin inspektion 2008 och var mycket nöjda med vårt arbete. Antalet
öppna ärenden vid årets slut var 650 jämfört med 5 586
vid årets början. Antalet nya ärenden under 2009 var
1 647 varav 884 miljöärenden, 628 byggärenden och 17
planärenden.
Arbetet med ny detaljplan för Löttorps centrum är klar
liksom en ny detaljplan för Böda sands campinganläggning. Arbetet med fördjupad översiktsplan för RällaStora Rör är i slutskedet, liksom vindbruksplanen som
tas fram i samarbete med Mörbylånga kommun. Detaljplanering pågår för fullt för en utökad och attraktiv
golfanläggning i Ekerum, liksom planläggning i Yttre
hamnen i Borgholm med nya bostäder.
Byggandet ligger på en fortsatt hög nivå med 99 beviljade bygglov för fritidshus och 17 för enbostadshus. Antalet tillbyggnadsärenden har ökat kraftigt till 108, troligen
som ett resultat av ROT-avdraget.
Antalet miljöärenden fortsätter att öka liksom antalet
inspektioner och tillsynsbesök som 2009 resulterade i
522 besök i olika verksamheter i Borgholms kommun.
I början av året överfördes arbetet med översiktsplanering och GIS-samordning till förvaltningen. Arbetet med
strandskyddsdispenser fördes över från länsstyrelsen
utan att några extra resurser gavs till förvaltningen. För
vattenvårdsarbetet beviljade länsstyrelsen knappt 3 mkr
för de närmaste fem åren vilket visade sig vara 60 % av
hela länsanslaget till Borgholms kommun.
Avstämning verksamhetsmässiga mål
Målet ”en ekonomi i balans” har uppnåtts väl. Målet
”ökade intäkter” har också ökat från 4 661 tkr till 5 856
tkr 2009, dvs. med drygt 25 %.
I verksamhetsplanen 2009-2011 finns mål och aktiviteter
inom sju huvudområden som följs upp löpande:
o Korta handläggningstider
o Begränsad klimatpåverkan
o Grundvatten av god kvalitet
o Ingen övergödning
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o
o
o

God bebyggd miljö
Giftfri miljö/Säkra Livsmedel
Effektiva interna processer

Ärendehanteringen följs upp varje månad i en månadsrapport som lämnas till nämnden. Ekonomisk rapport
över kostnader och intäkter över varje verksamhetsområde följs också upp månadsvis.
Pågående planer har rensats och alla aktuella finns förtecknade i en planprioritering och tidplan.
Förväntad utveckling
Antalet planförfrågningar ökar samtidigt som det är
mycket resurskrävande att få fram de fördjupningar av
översiktsplanen som ännu saknas. Genomförda fördjupningarna är en förutsättning för att kunna ta fram
nya detaljplaner i många områden som ger förutsättningar för förnyelse och utveckling i vår kommun. Målet
är att antalet klara detaljplaner ska vara minst 10 för
2010 jämfört med 2 för 2009.
Antalet bygglovsärenden förväntas fortsätta att öka och
ligga kvar på en hög nivå. Nya PBL som förväntas träda
i kraft jan 2011 ställer krav på ökad tillsyn vilket medför
att vi kommer att behöva mer personal för att klara
uppdragen.
Miljöärendena förväntas också fortsätta att öka. Miljöbedömningar i planarbetet kräver allt större engagemang
och resurser.
Klimat- och energiarbetet utvecklas i takt med större
medborgarengagemang, politiska ambitioner och med
externa medel.
Grundvattnet är påverkat i många områden och inte av
godtagbar kvalitet vilket kräver utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Detta måste föregås av en
heltäckande VA-plan. Många enskilda avlopp måste
renoveras. Dessa inventeras och åtgärdas systematiskt,
främst i de mest känsliga områdena.
Markläckage av näringsämnen till Östersjön måste
minskas i samarbete med markägare och lantbruket. De
LOVA-medel vi fått är en bra början men projektet
kräver ökad insikt och engagemang för att lyckas.

Livsmedelskontrollen har intensifierats och de flesta
verksamhetsutövare har numera bättre kunskap om vad
som krävs för att få saluföra livsmedel, inte minst efter
förra sommarens matförgiftningar. För att besöks- och
upplevelsenäringen ska utvecklas vidare mot högre
kvalitet är det viktigt att hygien- och kvalitetsfrågorna i
livsmedelsverksamheten tas på allvar. Vårt nya märkningssystem Smiley kan förhoppningsvis få en stor roll.
Borgholm är först i Kalmar län med detta ursprungligen
danska koncept.
Projektet Uthållig kommun fortsätter i samarbete med
Regionförbundet och länets övriga kommuner. Ett
viktigt delprojekt är biogasprojektet på Öland.
Energi- och klimatarbetet är inriktad på rådgivning till
enskilda, föreningar, inventering och energisparåtgärder i
våra egna fastigheter. Med energiavtalet kommer vi få
externa medel för att se över vår egen verksamhet avseende t.ex. inköp och användning av bilar.
Miljö- och byggnadsnämnden har ett mycket stort antal
ärenden och uppgifter varje år, långt fler än vad man kan
förvänta sig i en liten kommun med ca 11 000 invånare.
Detta beror på att vi har så många besökare och deltidsboende, och därmed ett stort antal fastigheter. För att
klara av alla uppgifter är det viktigt att ta rättvis betalning av brukare av våra tjänster, därför att alternativet
med skattefinansiering inte räcker till. Den nya miljötaxan är uppbyggd med en riskklassificering vilket innebär
att de verksamheter som tar större del av våra resurser i
anspråk också får betala mer. På detta sätt kommer vi
också att kunna genomföra inspektioner och tillsynsbesök som är planerade under 2010.
Med begränsade resurser är det nödvändigt med effektiva, rättsäkra och snabba interna processer. Det arbetet
fortsätter med genomgång av rutiner, checklistor och
instruktioner för en effektiv ärendehantering och korta
handläggningstider.
Ärendebalans, inspektioner och tillsynsbesök, kostnader
och intäkter per verksamhetsområde följs upp månadsvis. Våra två ärendehanteringssystem utvecklas vidare.
För plan- och byggärenden kommer att nytt systemet att
tas i bruk under 2010 Bygg-R vilket kommer kräva stora
resurser, både arbets- och kostnadsmässigt.
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Revision, överförmyndare, valnämnd
Kommunrevisorerna granskar varje år all verksamhet inom kommunkoncernen. Överförmyndaren är en kommunal
myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Valnämnden sköter
organisationen och upplägget de år det anordnas val.
Resultaträkning 2009 (tkr)
Resultaträkning

Intäkter

Budget

Bokslut

2009

2009

0

167

1 403

1 545

varav personal

732

966

Nettokostnader

1 403

1 378

Skattemedel

1 403

1 403

Kostnader

Årets resultat

Överförmyndare
Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över
gode män och förvaltare, för tillfället är de cirka 85 och
huvudmännen är cirka 140. Verksamheten ökar för varje
år och det tillkommer cirka 10-15 stycken huvudmän
utöver de som avlider.
De huvudmän som behöver hjälp har ett ökande behov
av olika insatser och därför är behovet av personer som
vill arbeta som gode män och förvaltare stort. Vi ordnar
tillsammans med andra kommuner utbildningsdagar för
dessa gode män och förvaltare.
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Analys av årets ekonomi och verksamhet
Resultaträkningen visar att revisionen, överförmyndare
och valnämnd totalt sett har ett positivt resultat på 24
tkr.
Verksamhet

Revision
Revisionen är kommunfullmäktiges instrument för att
utöva den demokratiska kontrollen över kommunens
verksamhet, såväl den som bedrivs av styrelser och
nämnder som den som finns i bolagsform. Revisionen
ska arbeta med utvärdering, främja effektivitet, kontrollera den kommunala verksamheten och ekonomin.
Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer
av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom
styrelsen och nämndernas verksamhetsområden.
Revisionen prövar:
o Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt
o Om räkenskaperna är rättvisande
o Om den interna kontrollen som görs inom
nämnderna är tillräcklig
Revisionen granskar även det kommunala företaget
utifrån likartat synsätt.

Överförmyndarens verksamhetsmål är att förkorta
handläggningstiderna så att huvudmännen får den hjälp
de behöver så fort som möjligt, samt kunna besöka
huvudmän och gode män oftare.

Valnämnd
Under våren 2009 har valnämnden ansvarat för två val,
dels Europaparlamentsvalet dels folkomröstningen
”Öland en kommun”. Valnämnden har under 2009 haft
fyra sammanträden.
Förtidsröstningen startade 2009-05-20 och har varit
möjlig på ICA Byxelkrokshallen, Löttorps bibliotek och
Borgholms bibliotek. Totalt valde 2 002 personer att
förtidsrösta i Borgholms kommun.
Kommunen har totalt nio valdistrikt som under valdagen hade öppet mellan klockan 08.00-21.00. Valnämnden har också haft två kommunala bud. Ingen väljare
valde dock att utnyttja de kommunala buden.
Utbildning av röstmottagare har skett vid två tillfällen
under våren, dels inför förtidsröstningen, dels inför
valdagen.
Alla inblandade röstmottagningsställen är nöjda med
genomförandet och positiva till fortsatt samarbete.
Annonsering av de båda valen har skett gemensamt med
Mörbylånga kommun.
Valnämnden kan konstatera att de båda valen 2009
genomförts utan några problem.
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Personalekonomiskt bokslut
Antalet anställda
Antalet tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda omräknat till årsarbetare har sammantaget minskat från 2007 till 2009 med 26 årsarbetare. Detta beror
bl.a. på minskat antal lärare, men också en minskning av
timanställningar inom socialförvaltningen.
En överföring från timanställningar/visstidsanställda till
tillsvidareanställda, samt en viss ytterligare minskning av
totala antalet årsarbetare bör kunna ske under 2010.
Sjukfrånvaron
Den totala sjukfrånvaron har jämfört med 2007 minskat
med drygt 1 % till 5,87%. Därmed ligger vi jämfört med
länets kommuner och även i ett riksperspektiv i mitten.

arbete. Ytterligare satsning på detta kommer att göras
2010.
Pensionsavgångar
Pensionsavgångarna (räknat vid 65 år) kommer att under
kommande 5-årsperiod vara 122 personer och de kommande 10 åren 264 personer.
Dom största avgångarna är inom socialförvaltningen
(undersköterskor/vårdbiträden). Där arbetar man redan
nu med en rekryteringsstrategi för att möta avgångarna
och säkra framtida kompetensbehov.
Pensionsavgångar de närmaste 10 åren
40

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid

35
30

Ålder

Kvinnor

Män

Total
2009

- 29

2,61

30-49

4,83

3,65

4,64

10

50 -

7,18

6,55

7,09

5

Totalt

6,03

5,00

5,87

2,24

25
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15
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2016
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Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar

Övriga aktiviteter inom personalområdet

Ålder

Kvinnor

- 29

15,63

30-49

43,03

31,61

41,55

50 -

48,76

71,70

51,95

Totalt

46,29

58,61

47,95

Samverkansavtal
Ett samverkansavtal är träffat mellan arbetsgivaren och
de fackliga organisationerna. Samverkansgrupper har
bildats inom respektive förvaltning, där både samverkan
och arbetsmiljöfrågor tas upp. Samtliga chefer och fackliga ombud (totalt 140 personer) har haft en genomgång
av avtalet och där man gemensamt diskuterat hur vi ska
arbeta vidare.

Män

Total
2009
14,75

Korttidsjukfrånvaron (de första 14 dagarna) har vi börjat
att följa mera noggrant. Den visar en stigande trend från
2003 och har ökat med 0,3 % till 2,08 % från 2007.

I den centrala samverkansgruppen (Cesam) har man bl a
varit ense om att införa rökfri arbetstid fr o m 2009-0701, vilket också genomförts.

Sjuklönekostnaderna, där korttidssjukfrånvaron står för
den största delen, har också visat en ökande trend från
2003. Den är nu uppe i 4,7 mkr inklusive po-påslag.
Åtgärder kommer att sättas in med målsättning att bryta
trenden 2010 så att kostnaderna minskar.

Ledarutveckling
Ledardagarna har fortsatt under 2009. Där ges en samlad information till samtliga chefer inom både Borgholms kommun och Beab. Dessutom ges det möjlighet

Långtidssjuka (mer än 30 dagar) har från toppåret 2006
halverats från 86 personer till 43 2009. Detta bl.a. genom en målmedveten satsning på tidigt rehabiliterings-

att ta upp frågor mellan förvaltningarna och Beab. Förutom samverkansavtalet arbetar man f.n. med att effektivisera och förbättra arbete i de ledningsgrupper (16)
som finns inom förvaltningarna och Beab.
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Samtliga nya chefer kallas till länets ledarutvecklingsprogram. Programmet är på 3*2 dagar med internat samt en
uppföljningsdag. Under 2009 gick fem chefer programmet.
Rehabilitering, arbetsmiljö mm
Samverkansavtal med Försäkringskassan
Borgholms kommun har, som första kommunen i länet,
ingått ett samverkansavtal med Försäkringskassan som
blev klart och underskrivet i mars 2009
Syftet med denna samverkansöverenskommelse är att
tydliggöra och effektivisera samarbetet mellan Borgholms kommun, Borgholm Energi AB, Borgholm Energi Elnät AB samt Ölands Kommunalförbund och Försäkringskassan. Samverkan utgår från gällande lagstiftning och ska leda till att parterna arbetar med att förebygga ohälsa genom att tidigt identifiera, planera och
genomföra åtgärder. Målet med överenskommelsen är
effektivare och kortare handläggningstider i sjukskrivningsprocessen för att förkorta sjukperioderna. Dessutom att minska sjukfrånvaron i enlighet med arbetsgivarens interna mål. Målet är även att förbättra informationsflödet mellan parterna och att i samverkan se över
och utveckla arbetsgivarens sjukfrånvaro- och rehabiliteringsrutiner.
En tydligare uppföljning av den sjukfrånvaron görs
också via personalavdelningen i Cesam och Ledningsgruppen.
En översyn av arbetsmiljöansvaret och delegering av
arbetsmiljöarbetsuppgifter har gjorts under året. Detta i
kombination med Samverkansavtalet gör att ytterligare
fokus läggs på arbetsmiljöfrågorna. Politiker, nya chefer
och skyddsombud har under året fått utbildning inom
området.

Utbildningsinsatser
Arbetsmiljöutbildning – grund, en dag för chefer och
skyddsombud.
Arbetsmiljöutbildning – Ansvarsfördelning, en halvdag för
politiker.
Företagshälsovård
En ny upphandling av företagshälsovårdstjänster har
gjorts. Det har gett en minskad timkostnad med c:a
10%. Det är fortfarande Previa som har uppdraget.

Policy och rutiner
Följande policy, rutiner och riktlinjer har utarbetats och
reviderats under 2009:
Ny rutin
- Fördelning av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter.
Reviderade rutiner
- Kränkande särbehandling
- Rehabilitering och arbetsanpassning
- Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Arbetsgivarringen
Borgholms kommun är medlem i arbetsgivarringen. I
likhet med år 2008 blev Borgholms kommun en, ”Personaldiplomerad Arbetsplats” också år 2009. Diplomeringen
visar att man tagit ett extra ansvar för sina medarbetare
då man försäkrat sig om att kunna erbjuda kvalificerat
stöd inom Arbetsgivarringens arbetsområden. Diplomeringen ger därmed trygghet för medarbetare och ledning
då den både internt och externt visar på en beredskap
inför eventuella behov inom personalområdet. Diplomeringen är inte bara en kvalitetssäkring som skapar en
attraktiv arbetsplats, den är också en framåtriktad process som syftar till att främja organisationens medarbetare.
I samband med diplomeringen erhöll kommunen ”MåBraKortet2009”, ett förmånskort som delats ut till alla
anställda inom Borgholms kommun via cheferna. Arbetsgivarringen har avtal med ett antal friskvårds- och
hälsoföretag som erbjuder rabatt vid uppvisandet av
detta kort.
Personalsociala frågor
Under året har personalklubben Trikumos verksamhet
utökats. En hälsovecka har också genomförts under
hösten med många erbjudanden till de anställda.
Inom ”strukturpaketets” ram har man beslutat om att
friskvårdstimmen upphör fr.o.m. 2010-01-01. Dessutom
har man tydliggjort att en ”trivselpeng” på 350:-/anställd
och år ska användas för gemensamma aktiviteter inom
respektive arbetsgrupp.
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Ekonomisk sammanställning
RESULTATRÄKNING
(Mkr)

Kommunen Kommunen Kommunen
Not
2009
2008
2007

Verksamhetens intäkter

1

86,5

Verksamhetens kostnader

2

-575,4

Sammanställd Sammanställd Sammanställd
redovisning
redovisning
redovisning
2009
2008
2007

77,4

68,3

197,2

222,4

212,6

-566,5

-530,6

-644,8

-717,2

-630,8

Pensionskostnader m m

3

-1,9

-3,4

-4,6

Avskrivningar

4

-24,2

-16,4

-17,9

-51,0

-17,6

-43,3

-515,0

-508,8

-484,8

-498,7

-512,4

-466,2

Verksamhetens nettokostnad

-4,6

Skatteintäkter

5

354,3

350,9

331,3

354,3

350,9

331,3

Generella statsbidrag och utjämning

6

171,0

167,4

165,4

171,0

190,4

165,4

Finansiella intäkter

7

1,7

1,5

2,7

3,1

1,0

1,4

Finansiella kostnader

8

-6,3

-10,2

-7,2

-15,4

-22,7

-17,4

Skatt på årets resultat

-0,2

-0,3

0,2

Latent skatt

-0,6

-1,9

-2,0

13,5

5,1

12,6

ÅRETS RESULTAT

5,7

FINANSIERINGSANALYS

Kommunen
2009

0,9

7,3

Kommunen Kommunen
2008

2007

Sammanställd

Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

redovisning

2009

2008

2007

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

5,7

0,9

7,3

13,5

9

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång

24,2

Försäljning

-7,4

Avsättning till pensioner

1,3

16,4

Förändring pensionsskuld

17,9
1,1

-0,2
-0,4

51,0

0,0

1,9

0,0

0,4

0,4

0,4
0,8

Ökning (+) / miskning (-) av kortfristiga skulder

18

Medel från den löpande verksamheten

1,8
-0,5

Övrigt
14

43,3

-0,5

Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordr

12,6

-7,4

Förändring semesterlöneskuld
Södra

0,0
0,0

-22,6

10,1

0,4

0,3

0,0

0,0

-8,7

-31,8

0,0

-12,3

25,3

-7,1

-5,3

33,9

0,0

5,2

26,0

20,5

12,2

62,1

0,0

50,9

-17,6

-42,1

-29,6

-54,0

0,0

-75,6

7,4

0,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

10

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

7,4

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0,1

Medel från investeringsverksamheten

-10,2

-42,1

0,0
-1,0

-29,6

-46,5

0,0

-76,6

9,9

0,0

14,8

-0,2

-8,1

0,0

-1,2

0,0

-1,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld

25,0
19

-0,8

Ökning långfristiga fodringar
Medel från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början

15

0,0

24,2

-0,2

1,8

0,0

12,6

15,8

2,6

-17,7

17,3

0,0

-13,3

3,7

1,1

8,8

11,4

Ceckräkningskredit
Likvida medel vid årets slut

18,5

10,0
15

19,4

3,7

1,1

10,0
28,7

0,0

15,2
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BALANSRÄKNING
(Mkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Kommunen Kommunen Kommunen
Not
2009
2008
2007

Sammanställd Sammanställd Sammanställd
redovisning
redovisning
redovisning
2009
2008
2007

11
21

2,7

2,0

3,4

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn anläggningar

324,0

335,2

310,2

685,8

684,3

647,8

Maskiner och inventarier

27,3

30,9

32,1

41,3

48,0

46,1

3,8

3,9

3,8

6,2

9,0

6,1

357,8

372,0

346,2

736,6

741,3

700,0

2,5

2,8

3,1

29,0

39,1

85,7

63,0

71,7

Finansiella anläggningstillgångar

12

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

14

51,6

Kassa och bank

15

19,4

3,7

11,5

16,3

71,0

32,7

1,1
40,2

28,7

Summa omsättningstillgångar

117,0

77,3

91,1

SUMMA TILLGÅNGAR

428,8

404,7

386,5

853,6

818,7

791,0

127,6

120,3

194,7

190,0

177,8

-8,2

-1,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital

128,9

Direktbokning eget kapital

-8,2

Årets resultat

126,4

128,9

7,3
127,6

28,3

27,0

27,2

5,7

Summa eget kapital

0,4
0,9

13,5

5,1

12,6

200,1

193,9

190,4

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

17

Andra avsättningar

32,1

29,4

29,8

23,2

22,6

23,6

Skulder
Långfristiga skulder

19

176,9

176,9

152,7

450,8

456,6

408,9

Kortfristiga skulder

18

97,1

71,9

79,0

147,5

116,2

138,4

248,7

231,6

598,3

572,8

547,3

404,7

386,5

853,6

818,7

791,1

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

428,8

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser före 980101
inklusive löneskatt
Kommunala borgensåtaganden
Leasingåtaganden operationella

20

218,4

212,5

237,8

264,7

242,2

213,5

3,2

3,1

0,0

(betalningar innevarande år)
Nyckeltal
Anläggningskapital

180,8

195,1

193,5

285,9

284,7

291,1

Rörelsekapital

-26,1

-39,2

-38,8

-30,5

-38,9

-47,3

Soliditet

29%

32%

33%

23%

24%

24%

Likvida medel

19,4

3,7

1,1

28,7

11,5

16,3
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Not 1: Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftredovisning
Avgår: interna intäkter
Summa

Not 2: Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisning
Avgår: interna kostnader
Kapitalkostnader
Summa

Not 3: Pensionskostnader m m

2009
86,5
-0,5
85,9

2008
78,8
-1,3
77,4

2009
-575,4
-0,5
-41,0
-615,3

2008
601,3
-1,3
-33,5
566,5

2009

2008

Semesterlöneskuld

-0,2

0,2

Löneskatt

-4,1

-1,0

Fastighetsskatt

-0,2

-0,1

Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)

-0,6

-5,6

FÅP

-4,3

-1,9

Ökning pensionsskuld

-0,3

-0,5

Utbetalda pensioner

-5,9

-6,1

Pensioner (ind. valet)

-10,5

-11,4

7,9

7,6

Fiansiering avtalspensioner

Finansiering lagstadgade

16,2

15,4

Summa

-1,9

-3,4

Not 4: Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Bokfört värde Lingården Högby 2:8
Nedskrivningar
Summa

2009
-20,8
-0,3
-3,1
-24,2

2008
-16,4

Not 5: Skatteintäkter
Egna skatteintäkter
Korrigering av slutavräkn 2008; 36 kr per inv (10 959)
Prognos slutavräkn 2009, -1212 kr per inv (10 840)
Summa

2009
367,0
0,4
-13,1
354,3

2008
354,3
-0,7
-2,7
350,9

Not 6: Statsbidrag m m
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Regleringavgift
Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämning LSS
Fastighetsavgift
Mellankommunal utjämning
Summa

2009
122,6
3,3
-5,3
9,2
14,2
26,6
0,4
171,0

2008
124,5
3,4
-5,0
11,7
17,9
14,4
0,5
167,4

Not 7: Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel
Finansiella intäkter SKL
Aktieutdelning
Borgensavgift
Summa

2009
0,2
0,6

2008
0,7

0,9
1,7

0,9
1,6

-16,4
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Not 8: Finansiella kostnader
Kostnadsräntor
Ränta pensionsskuld
Summa

2009
-5,3
-1,0
-6,3

2008
-9,3
-0,9
-10,2

Not 9: Ej rörelsekapitalpåverkande
Avskrivningar

2009
-24,2
7,4

2008
-16,4

Förändring semesterlöneskuld
Södra insatser
Förändring pensionsskuld
Summa

-0,1
-0,4
0,2
-16,6

-0,3
-17,0

Not 10: Försäljningar
Lingården, Högby 2:21

2009
7,4

2008

Not 11: Anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ingående bokfört värde
Årets nyanskaffningar
Omföring av anläggningstillgång till inventarie
Pågående nyanläggning
Mark
Försäljning av fastigheter (UB bokfört värde)
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående bokfört värde

2009

2008

310,7
11,6

279,3
42,8

7,8
9,6
-0,30
-12,65
-2,85
324,0

7,1
17,4
-11,4
335,2

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ingående bokfört värde
Årets nyanskaffningar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Finansiell leasing
Utgående bokfört värde
Summa anläggningstillgångar

30,9
4,5
-8,1
-0,2
0,2
27,3
351,3

32,8
368,0

Not 12: Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i Borgholm Energi AB
Övriga andelar
Summa

2009
3,1
0,7
3,8

2008
3,1
0,74
3,8

Not 14: Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Moms
Interimsfodringar FTB
Interimsposter
Övriga fordringar
Summa

2009
3,2
3,3
15,5
28,1
1,6
51,6

2008
2,5
3,4
16,0
3,7
3,4
29,0

32,1
5,7
-5,0
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Not 15: Kassa och bank
Likvida medel
Handkassor
Södra medlemskonto
Bankkonto
Summa

2009
0,0
0,1

Not 17: Avsättning pensioner
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränteförändring
Förändring löneskatt
Utgående avsättning

2009
27,0
-6,2
7,1
0,2
0,3
28,3

2008

Not 18: Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Interimsposter
Källskatt
Pensioner, individuell
Leverantörsskulder
Arbetsgivaravg
Löneskatt/Fastighetsskatt
Kortfr skuld till staten
Övriga kortfr skulder
Moms
Summa

2009
19,5
26,4
5,0
10,5
12,5
6,0
0,7
15,4
0,9
0,3
97,1

2008
19,2
10,8
5,0
10,4
15,2
6,0
1,0

Not 19: Långfristiga skulder
Swedbank/Spintab
Stadshypotek
Nordea
SBAB
Leasing
Kortfr del av långfr skuld
Summa

2009
152,5
11,2
8,1
5,1
0,1

2008
152,5
11,4
8,1
5,2

176,9

-0,4
176,9

Not 20: Borgensåtaganden m m
Borgholm Energi och Elnät AB
Folkets Hus
Tennisklubben
Summa

2009
262,0
2,7
0,0
264,7

2008
237,0
2,7
2,5
242,2

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser
Löneskatt
Summa

175,7
42,6
218,4

171,0
41,5
212,5

Not 21: Immateriella anläggningstillgångar
Översiktsplan
Summa

2009
2,7
2,7

2008
2,0
2,0

19,4
19,4

2008
0,1
0,4
3,2
3,7

27,0

3,7
0,4
71,9
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Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning och bokföring styrs av den
kommunala redovisningslagen. Förutom den kommunala redovisningslagen följer kommunen de rekommendationer i redovisningsfrågor som ges ut av Rådet för
kommunal redovisning. I de fall kommunen inte följer
rådets rekommendationer kommenteras det särskilt.
Avskrivningar
Avskrivningar av anläggningstillgångarna görs efter en
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. Avskrivning sker samma år anläggningen tas i bruk dock
inte på pågående nyanläggning.
Koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats enligt förvärvsmetoden och med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det egna kapital som har förvärvats
vid anskaffningstillfället har eliminerats. Med proportionell konsolidering menas att om dotterföretagen inte
är ägda till 100 % tas endast ägda andelar av räkenskaperna med i koncernredovisningen. Eliminering har
gjorts för interna mellanhavanden mellan kommunen
och respektive företag.
Materiella anläggningstillgångar
Enligt rekommendation nr. 11 skall ackumulerade anskaffningsvärden och dito avskrivningar framgå av noten till redovisade materiella anläggningstillgångar. Not
nr. 11 i kommunens balansräkning är uppbyggd enligt
följande: Ingående balans – nyanskaffningar – försäljning – avskrivning = utgående bokfört värde. Kommunen följer därmed inte rekommendationen.
Specifikation av fastigheter, anläggningar och inventarier görs i den mån kommunens anläggningsreskontra gör
det möjligt. Arbete pågår med att rätta upp anläggningsreskontran samt att få med anskaffningsvärdena till ett
kommande bokslut.
Pensionsskuld
Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen. Pensionsskuld upparbetad före 1997-12-31
redovisas som ansvarsförbindelse ”inom linjen”. Pensionsförpliktelse intjänade efter 1998-01-01 och fram till
1999-12-31 redovisas som avsättning i balansräkningen.
Pensionsmedel individuellt intjänade under 2006 är
upptagna i resultaträkningen. Kommunen gör inga
externa avsättningar vad gäller pensionsskuld förutom
för den förmånsbestämda delen (pensionsförmån för
inkomster över 7,5 basbelopp, FÅP). Löneskatt ingår i
de pensionsförpliktelser som redovisas i balansräkningen och i dem som redovisas inom linjen.

Investeringsbidrag
Enligt intäktsrekommendation 2010 skall investeringsbidrag intäkt föras och därmed inte minska avskrivningsunderlaget. Detta är aktuellt i bokslut 2009 då kommunen mottagit 1 mkr i investeringsbidrag för ”Investeringar i offentliga lokaler” från Boverket avseende krisledningscentral. Periodiseringen av intäkten motsvarar
nyttjandetiden av investeringen.
Redovisning av lånekostnader
Kommunen tillämpar huvudmetoden när det gäller
redovisning av lånekostnader dvs. de belastar resultatet
för den period de hänför sig till.
Timlöner för anställda
Kommunens kostnader för timlöner under december
månad redovisas i januari efterföljande år pga att systemen ej kan hantera denna periodisering.
Översiktsplan
Kommunens översiktsplan redovisas som immateriell
tillgång. Den anses ge ekonomiska fördelar och utveckling som en följd av långsiktiga investeringar i mark,
vatten och övrig samhällsutveckling. Planen tas i fullmäktige och kommunen har därmed full kontroll över
dess olika delar.
Markreserv
En utredning av markreserven har visat att anskaffningsvärden under tidigare perioder inte resultatförts vid
försäljning. Enligt RKR 14.1 ska fel om det är praktiskt
genomförbart rättas retroaktivt. På grund av att samtliga
historiska anskaffningsvärden inte har kunnat bestämmas med säkerhet, har en omräkning av tidigare perioder inte bedömts som praktiskt genomförbar. Korrigeringen av felet, som uppgår till 7,8 mnkr, har minskat
anläggningstillgångarna och förts mot 2009 års ingående
eget kapital. Jämförelsetal och nyckeltal för tidigare
perioder har inte omräknats.
Övrigt
När det gäller det extra statsbidrag kommunerna fått
samt den extra utbetalningen från SKL (Sveriges kommuner och landsting) följer kommunen givna rekommendationer avseende periodisering och kontering.
Kommunen har även återsökt särskild löneskatt och fått
åter ca 450 tkr från skatteverket. Bredbandsaffären har
blivit uppklarad och kommunen har fått ca 1,5 mkr åter.
Kommunen har fått besked om nya ädelavtalen avseende PFA/KAP-KL som skall erhållas från landstinget.
Summan uppgår till 463 tkr. Information angående
psyk-ädel saknas.
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Driftredovisning
Årsbudget

Kaptj.kostn

Årsbudget

Redovisat

Årsbudget

Redovisat

Netto-

löneökning

avvikelse

Nämnd

KF

Socialnämnd
Utbildningsnämnd
Kommunstyrelse
Teknisk service
Slottet
Kultur- o Fritidsnämnd
Miljö- o Byggnadsnämnd
Bostadsanpassning
Revision, valnämnd o övfm

223 855
122 504
117 337
57 065
4 695
16 689
10 434
998
1 387

4 111
2 779
950
1 070
0
200
1 024
4
-35

227 965
125 283
118 287
58 135
4 695
16 888
11 458
1 002
1 353

232 394
124 728
125 660
59 386
4 731
15 199
11 708
1 646
1 495

-4 429
555
-7 373
-1 251
-36
1 689
-250
-644
-142

25 395
7 199
21 593

0

166

554 964

10 104

565 065

576 946

-11 881

65 559

84 455

Summa

mm

Kostnader

Helår

Avvikelse

Intäkter

Helår

4 695
1 080
5 597

32 168
9 916
30 417
0
4 736
1 197
5 856

Avvikelse

2009

2008

6 773
2 717
8 824
0
41
117
259

2 344
3 272
1 451
-1 251
5
1 807
9
-644
24

-5 327
1 145
12 470
-192
-415
1 004
436
-551

18 730

7 016

8 570
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Investeringsredovisning

Kommunstyrelsen
1000 Primärkartor
1002 VVS/vent/arbetsmiljö
1003 Toalett
1004 Slottsskolan
1005 Till Au:s förfogande
1006 Målarvägen
1007 Långlöt
1008 Åkerboskolan
1009 Ekbacka matsalen
1010 Byxelkrok hamn/kaj
1011 Tappstationer avlopp
1012 VA-dom Byxelkrok
1013 Data Mittpunkten
1014 Hastighetsdisplay
1015 Skyltar
1016 VA Strömgården
1017 Brandskydd
1027 Gatuarbeten
1060 Belysning stolpar underhå
1093 Stadshuset
1094 Central krisberedskap
1099 Möbelhiss Soldalen
1114 Exploatering Stora rör
1116 Stadsförnyelse
1117 Familjecentral
1131 GC-vägar
1132 Handikappanpassning
1139 Ekbacka 3
1140 Strömgården
1141 Grankullaviks Hamn
1143 S:t Rörs hamn
1144 Brandskydd
1148 Skyltar slottet
1151 Gästhamn B-holm
1153 Inventarier
1154 Tennishallen
1156 Ekbacka 5& 6
1157 Bostäder för äldre
12
Datorer adm
1203 Agneta Dahlberg LDD 075
1204 Bibliotek GYL005
1206 Agneta Dahlberg HYX 574
1207 Mjukvara Personalsystem
1208 Alkometer
4007 Översiktsplan
4022 Applikationer
4037 Adm. Datorer förv avd
4040 IT-utrustning
4042 PRO
4044 Byte av plattform och dat
4200 Datorutrustning
SUMMA

Årsbudget Ombudget Årsbudget
KF
Ks
+ ombudget Redovisning Avvikelse
300 000
-100 000
200 000
194 567
5 434
850 000
-536 000
314 000
870 756 -556 756
1 500 000
1 500 000
5 512 1 494 488
1 000 000
700 000
1 700 000
170 714 1 529 286
500 000
-250 000
250 000
240 307
9 693
250 000
250 000
191 383
58 617
450 000
450 000
390 323
59 677
1 500 000
1 500 000
1 252 092
247 908
150 000
-140 000
10 000
3 606
6 394
500 000
500 000
864 689 -364 689
300 000
300 000
289 598
10 402
350 000
350 000
376 818
-26 818
100 000
-34 000
66 000
65 728
272
30 000
30 000
42 107
-12 107
30 000
30 000
47 000
-17 000
300 000
300 000
162 585
137 415
770 000
770 000
582 710
187 290
300 000
300 000
314 378
-14 378
200 000
200 000
262 220
-62 220
2 090 000
2 090 000
877 300 1 212 700
0
0
1 461 824 -1 461 824
0
0
98 750
-98 750
0
0
160 600 -160 600
250 000
-40 000
210 000
206 931
3 069
2 000 000 -1 000 000
1 000 000
105 847
894 153
250 000
-150 000
100 000
32 927
67 073
500 000
-250 000
250 000
123 166
126 835
0
0
117 131 -117 131
287 300
287 300
736 760 -449 460
0
0
126 031 -126 031
200 000
200 000
159 818
40 182
0
0
15 984
-15 984
0
0
83 421
-83 421
0
0
30
-30
170 000
170 000
34 145
135 855
0
0
2 500 000 -2 500 000
0
0
15 400
-15 400
0 1 300 000
1 300 000
0 1 300 000
0
0
41 719
-41 719
0
0
68 500
-68 500
0
0
165 000 -165 000
0
0
60 000
-60 000
0
0
25 417
-25 417
0
0
6 340
-6 340
0
0
71 068
-71 068
0
0
152 359 -152 359
0
0
6 217
-6 217
0
500 000
500 000
184 544
315 456
0
0
143 779 -143 779
0
0
43 065
-43 065
0
0
7 691
-7 691
15 127 300
0
15 127 300
14 158 852
968 448
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Kultur- och fritidsnämnden
4102 Inventarier fritidsverksamhet
4103 Konst
4106 Inventarier bibliotek
SUMMA

Årsbudget Ombudget Årsbudget
KF
Ks
+ ombudget Redovisning Avvikelse
150 000
150 000
147 309
2 691
45 000
45 000
44 000
1 000
130 000
130 000
131 108
-1 108
325 000
0
325 000
322 417
2 583

Utbildningsnämnden
6010 Central administration
6021 IT-Service
6124 Åkerbo adm
6213 Köping adm
6315 Gärdslösa adm
6323 Runsten adm
6334 Rälla adm
6413 Slottsskolan adm
6510 Kulturskola
SUMMA

0
900 000
25 000
5 000
20 000
10 000
20 000
15 000
5 000
1 000 000

Socialnämnden
3000 Socialnämnden
Datorer
Larm Strömgården
Övriga larmsystem, kodlås mm.
Inventarier (diskmaskin, möbler mm.)
Datasystem
SUMMA
Miljö- och byggnadsnämnden
4007 Översiksplan
4200 Datautrustning
4201 Möbler
SUMMA
Revision, överförmyndare, valnämnd
4300 Överförmyndare
SUMMA

TOTALT

0
900 000
25 000
5 000
20 000
10 000
20 000
15 000
5 000
1 000 000

75 187
840 280
20 388
18 771
19 446
9 371
6 897
17 270
0
1 007 609

1 000 000
0
0
0
0
0
1 000 000

1 000 000
0
0
0
0
0
1 000 000

0 1 000 000
128 943 -128 943
380 294 -380 294
192 464 -192 464
82 622
-82 622
230 000 -230 000
1 014 324
-14 324

800 000
100 000
100 000
1 000 000

0

800 000
100 000
100 000
1 000 000

820 144
86 583
148 824
1 055 552

-20 144
13 417
-48 824
-55 552

0
0

0
0

0
0

20 420
20 420

-20 420
-20 420

18 452 300

0

-75 187
59 720
4 612
-13 771
554
630
13 103
-2 270
5 000
-7 609

0 18 452 300 17 579 174 873 126
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Revisionsberättelse
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